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АНОТАЦІЯ 

Содолінський Р. В. Стиглість соснових деревостанів та оптимізація 

головного користування в лісах Київської області. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 «Лісовпорядкування та 

лісова таксація». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2020. 

У дисертації наведено узагальнення й аналіз експериментальних даних 

щодо соснових деревостанів Київської області та особливостей їхньої товарної 

структури. За результатами проведеного дисертаційного дослідження 

охарактеризовано типологічну та вікову структуру, продуктивність, будову, 

динаміку фаутності сосняків Київщини. З урахуванням виявлених 

закономірностей обґрунтовано віки стиглості соснових деревостанів у лісах 

різного функціонального призначення, що є одним із визначальних чинників 

оптимізації лісовикористання. 

Слід відзначити, що основним завданням цієї роботи є визначення 

довгострокової розрахункової лісосіки в лісогосподарських підприємствах 

Київського обласного та по м. Києву управлінн. лісового та мисливського 

господарства та Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна 

станція», як зокрема, так і в цілому, на основі оптимізації лісокористування з 

дотриманням принципів його безперервності та невиснажливості. 

Вибір об’єкта дослідження обумовлений тим, що Київська область 

характеризується значними площами лісів та запасами деревини, а в її лісовому 

фонді абсолютно переважає сосна звичайна (61 % вкритих лісовою рослинністю 

земель), причому серед соснових деревостанів України сосняки Київщини є 

найбільш продуктивними в Україні. Отже, дослідження шляхів підвищення 

товарності деревостанів та оптимізація головного лісокористування в них є 



 

 

запорукою інтенсифікації лісогосподарського виробництва, що насамперед дасть 

змогу отримати додаткову деревину більш високої якості. 

Для аналізу характеристик таксаційної структури лісів Київщини в межах 

лісогосподарських підприємств і, передусім, соснових деревостанів, було 

використано повидільну таксаційну базу даних Виробничого об’єднання 

«Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 року. Слід зазначити, що аналізу 

підлягали не всі підприємства, а лише ліси Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства та Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Боярська лісова дослідна станція». Це пов’язано з тим, що критерієм 

оптимальності під час оптимізації лісокористування для інших користувачів є не 

максимізація заготівлі деревини від рубок головного користування, а інші 

вимоги. Наприклад, у ДП «Чорнобильська Пуща» основною вимогою є охорона 

лісів від пожеж та посилення їхніх захисних функцій, а в лісопаркових 

господарствах Києва – посилення рекреаційно-оздоровчих функцій лісів. 

Загальна площа території регіону дослідження становить 28,1 тис. км2, а 

лісистість в середньому досягає 22,2 %, причому в природно-кліматичній зоні 

Полісся вона становить 38,2 %, а в зоні Лісостепу – 11,6 %.  

Згідно з лісорослинним районуванням лісові масиви Київщини за 

природними і економічними показниками відносять до двох лісогосподарських 

областей: північні лісові масиви – до області Полісся (68,5 % насаджень 

регіону), а південну частину – до області Лісостепу. 

Проведений аналіз свідчить про можливість об’єднання дослідних даних 

та розробки регіональних нормативів у межах Київської області, оскільки 

таксаційна характеристика деревостанів основних лісоутворювальних порід за 

лісорослинними зонами практично не відрізняється. 

Вихідною інформацією для виконання дослідження з уточнення віків 

стиглості експлуатаційних та рекреаційно-оздоровчих лісів слугували 

матеріали відведення і таксації 302 лісосік у виробничих умовах і матеріали 



 

 

28 пробних площ, закладених у пристиглих, стиглих і перестиглих соснових 

деревостанах Київської області з рубкою та обміром 421 модельного дерева. 

Для виконання оптимізаційних розрахунків було використано повидільну 

таксаційну базу даних ВО «Укрдержліспроект». 

Результати польових досліджень обробляли за допомогою комп’ютерної 

техніки математико-статистичними методами з використанням пакету 

прикладних програм, розроблених співробітниками кафедри таксації лісу та 

лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Порівняння структури лісозаготівель соснової деревини від рубок 

головного користування у лісах Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства та України в цілому показало, 

що вихід найбільш цінного сортименту – пиловника в Київській області 

(56,3 %) значно вищий, ніж по Україні (40,7 % ). Це явище пов’язане з 

регіональними лісорослинними умовами, адже сосняки Київщини 

високопродуктивні (І-й клас бонітету). На Київщині, за експертними оцінками, 

у 2018 році частка заготовленої соснової деревини від рубок головного 

користування становила 66,3 %. 

Слід звернути увагу на динаміку зменшення частки лісозаготівель від 

рубок головного користування до загального їхнього обсягу. На цей час обсяг 

рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства, становить майже три 

четверті від загального їхнього об’єму. І це, в основному, санітарні та 

лісовідновні рубки. Таке зниження якісної структури Київських сосняків 

сталося як внаслідок глобальних кліматичних змін протягом останніх 

десятиріч, так і за неправильного ведення лісового господарства, коли 

інтенсивними рубками (догляду та вибірковими) вибираються кращі дерева. 

Для розробки нормативів динаміки товарної структури модальних, а у 

подальшому і оптимальних сосняків, використовували таблиці ходу росту 

повних соснових насаджень природного походження, уточнені пролонгованими 

до 170-річного віку цільовими програмами лісовирощування («Моделі росту 



 

 

оптимальних соснових деревостанів» [163]) та доповнені фактичними даними  

виходу дров та ділової деревини за категоріями крупності (330 переліків). 

Розроблені нормативи було уточнено даними про динаміку середніх діаметрів 

модальних соснових деревостанів, вибраними з бази даних 

ВО «Укрдержліспроект»  на 1.01.2018 року для Київського обласного та по 

м. Києву управління лісового і мисливського господарства даними про 

27,7 тис. га можливих для експлуатації пристиглих, стиглих та перестійних 

сосняків І-го класу бонітету. Нормативи динаміки товарної структури були 

розроблені як в абсолютних, так і у відносних величинах для деревостанів І-го 

класу бонітету з 80 до 170-річного віку. 

За уточненими нормативами динаміки товарної структури оптимальних 

сосняків було пораховано вік технічної стиглості експлуатаційних лісів 

Київщини та отримані наступні висновки: 

– в експлуатаційних лісах України (на прикладі лісів Київської області) 

слід організовувати наступні господарські секції для деревостанів із 

переважанням сосни: соснову та соснову вищої продуктивності;  

– в експлуатаційних лісах Полісся та Лісостепу для високопродуктивних    

(І-й клас бонітету і вище) насаджень сосни вік стиглості пропонується 

встановити з розрахунку на технічну стиглість за грубою діловою деревиною 

(91–100 років), а для насаджень ІІ-го і нижчих класів бонітету – з розрахунку на 

технічну стиглість за грубою та середньою діловою деревиною (81–90 років);  

– при встановленні віку стиглості для рекреаційно-оздоровчих та 

захисних лісів враховано, що за межами віку технічної стиглості протягом 

одного класу віку, якість деревини, як правило, не погіршується [42, 46]. 

Незначні втрати приросту будуть компенсуватися підвищенням вартості 

деревини та максимальним використанням цільових функцій лісів. Тому для 

модальних соснових деревостанів І-го класу бонітету пропонується вік 

стиглості в 101–110 років, а ІІ-го і нижчих – 91–100 років. 

У дисертаційній роботі проведено аналіз чинної методики визначення 

розрахункової лісосіки, який доводить, що за сучасних умов найкращою для 



 

 

розрахунку головного користування лісом є раціональна лісосіка. Однак і вона  

має недоліки, основним з яких є накопичення з часом перестійного лісу. 

Слід відзначити, що об’єктом розрахунку має стати не окрема 

господарська секція, а їхня сукупність та взаємодія у державному підприємстві, 

що супроводжується явищем так званого «системного ефекту». Для отримання 

системного ефекту рекомендується об’єднувати господарські секції на рівні 

підприємства [44]. За новою методикою, господарські секції підприємства – це 

цілісна система з поділом на постійні і тимчасові секції та обов’язковим 

завданням матриці перерозподілу площі між її елементами. Разом з тим автор 

наголошує, що практичну реалізацію системного ефекту можуть здійснити 

лише способи з багатоваріантними результатами розрахунків, один із яких – 

раціональна лісосіка.    

Для оцінювання якості та ефективності оптимізації лісокористування за 

представленою методикою з урахуванням зазначених критеріїв було здійснено 

дослідно-виробничу перевірку її на матеріалах розподілу вкритих лісовою 

рослинністю ділянок, які залучають в розрахунок головного користування  

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» та 

державних підприємств Київського обласного та по м. Києву управління 

лісового і мисливського господарства. 

Перевірка методики на матеріалах Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Боярська лісова дослідна станція» показала, що прийняту 

ВО «Укрдержліспроект» розрахункову лісосіку можна збільшити за 

розрахунками чинної методики за площею та запасом на 11 %, а оптимізаційної 

методики кафедри – на 26 %. Крім того, за розрахунками 

ВО «Укрдержліспроект», розмір загальної середньої зміни стовбурного запасу в 

лісах Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» становить 



 

 

80,95 тис. м3, що майже втричі перевищує обсяг запланованих рубок головного 

користування. 

За чинним віком стиглості деревостанів на підприємствах Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового і мисливського господарства 

пораховано розрахункову лісосіку, яка за новою методикою становить 96,4 % 

від нормальної лісосіки, тоді як за чинною – лише 74,4 %. 

Розрахунки за проектними віками стиглості, у зв’язку з істотно вищими 

проектними віками стиглості дубових деревостанів та дещо вищими – для 

експлуатаційних лісів сосни І-го і вищих класів бонітету, дають нижчі 

результати (89,4 % від нормальної лісосіки) на перший 10-річний 

розрахунковий період (2012–2021 роки). Однак за чинною методикою 

розрахункова лісосіка становить лише  55,8 % від нормальної лісосіки, що ще 

раз підтверджує ефективність представленої оптимізації лісокористування.  

Крім того, за 30-річний період лісосіка на всіх підприємствах обласного 

управління досягне нормальної. При цьому практично буде ліквідовано соснову 

господарську секцію у вогнищах кореневої губки, а вартість заготовлених із 

дубової деревини більш грубих сортиментів зросте на 35 %. 

У 2018 році на підприємствах Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства було заготовлено лише 

424,1 тис. м3 ліквідної деревини, тоді як розрахункова лісосіка, визначена за 

дійсними віками стиглості та чинною методикою становить 508,4 тис. м3, а за 

представленою – 659,0 тис. м3 ліквідної деревини. Тобто, перехід 

лісогосподарського виробництва на нову методику розрахунку лісокористування 

вже сьогодні дасть підприємствам Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства щороку додатково  

150,6 тис. м3 ліквідної деревини. 

Якщо ж вести розрахунки за запропонованими віками стиглості, то 

розрахункова лісосіка за чинною методикою становитиме 366,2 тис. м3, а за 

представленою – 587 тис. м3. Позитивом до запропонованих віків стиглості є те, 



 

 

що розрахункова лісосіка за 30-річний період досягне нормальної та становитиме 

656,6 тис. м3 ліквідної деревини. 

Ключові слова: сосняки Київщини, динаміка товарної структури 

деревостанів, віки стиглості, раціональна лісосіка, системний ефект, 

оптимізація головного користування лісом. 

 

ANNOTATION 

Sodolinskiy R. V. Merchantability of Scots pine forest stands and forest 

use optimization of Kyiv region forests. – Qualification scientific work on the 

rights of manuscript. 

Thesis is prepared to obtain scientific degree of Candidate of Agricultural 

Sciences of specialty 06.03.02 «Forest Inventory and Forest Mensuration». National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

There is a summarization and analysis of experimental data about Scots pine 

forests of Kyiv region and features of their merchantable structure in the thesis. 

Typological and age composition, productivity, structure, dynamics of non-

merchantable trees of Scots pine stands within Kyiv region were studied here. 

According to discovered patterns, there is a reasoning of maturity ages for Scots pine 

stands within regional forests of various functional purposes, which is the one of 

defining factors of forest use optimization. 

The main and the most specific task of given dissertation is a definition of 

long-term available annual cut in forest enterprises of Kyiv region based on forest use 

optimization according to sustainability and stability principles. 

The choice of object given here is linked to that Kyiv region is characterized by 

substantial forested areas and timber stocks. Herewith, forest fund there is mainly 

represented by Scots pine (61 % of forested area), forest stands of which are the most 

productive in Ukraine. Therefore, study of approaches to amplify merchantability of 

forest stands and optimization of timber production is a proper way to intensify forest 

production, simultaneously providing additional timber of higher quality. 



 

 

To analyze characteristics of forest composition within forest enterprises of Kyiv 

region, with a focus of Scots pine stands, there was a utilization of the inventory 

database of Ukrainian Forest Management Planning Association (‘Ukrderzhlisproekt’) 

on 01.01.2011. Note that not all given enterprises were analyzed, but only forests of 

‘Kyiv Regional Forestry and Hunting Management’ and ‘Boyarka Forest Research 

Station’ of  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

Choice abovementioned is related to the fact that optimization criteria for other forest 

stakeholders is not related to maximization of timber production provided by final 

felling, but to other purposes. E.g., FE «Chornobyl Puscha» aims to preserve natural 

state of forests within, while forest park enterprises of Kyiv city strengthen recreation 

functions of their stands. 

The total studied area is 28,1 k km2, mean proportion of forested area is 22,2 % 

(within Polissya zone is 38,2 % and within Forest-Steppe is 11,6 %). According to 

forest zone composition implemented in Ukraine, forest stands of Kyiv region by 

natural and economical parameters are linked to two zones: northern stands are 

situated in Polissya zone (68,5 % of Kyiv region stands), the rest is located within 

Forest-Steppe zone. 

Analysis carried out here informs about capabilities to summarize study 

evidence and to develop regional informative-support materials for Kyiv region, since 

forest composition among the stands of different forest zones within that does not 

actually differ. 

This study is based on data of information materials of 302 cut sites and 28 

sample plots established in immature, mature and over-mature Scots pine stands 

within Kyiv region with cutting and measures of 421 model trees with aim to clarify 

maturity ages of exploitation and recreation forests. 

Databases of Ukrainian Forest Management Planning Association were used for 

optimization computations. 

Outputs of field samples were computed with use of mathematic and statistical 

methods via utilization of software developed by researchers of Department of Forest 



 

 

Mensuration and Forest Management of  National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. 

Comparison of Scots pine forests logging composition regarding final felling in 

‘Kyiv Regional Forestry and Hunting Management’ and Ukraine in total has shown 

that proportion of produced timber to the overall woody products is higher in Kyiv 

region (56,3 %) than in entire Ukraine (40,7 %). Moreover, in 2018 final felling cuts 

provided 66.3 % of Scots pine wood in Kyiv region. 

Herewith, there is an observed decline of final felling cuts ratio to the total 

loggings’ composition. That is, loggings linked to forest timber production share 

almost 75 % of total cut amount, being represented mostly by sanitation and 

reconstruction loggings. Such dampening of quality composition of Kyiv pine stands 

has been occurring for the last decades either because of global climate changes or 

due to inappropriate forest management, when intense thinnings and selective 

cuttings are focused only on the best trees within stands. 

Growth and yield tables of fully stocked Scots pine stands of natural 

provenance were used to develop informative-support materials of merchantable 

composition dynamics for respective modal stands. These were clarified using target 

programs of growing optimal Scots pine stands prolongated to 170 years and 

supported by actual data (330 observations) of fuelwood and timber proportions by 

size categories. Materials abovementioned were developed containing absolute as 

well as relative values for forest stands of Ist site index (typical for mature modal 

Scots pine stands) from 80 to 170 years old. 

Then, developed materials were clarified using data about dynamics of mean 

biophysical parameters of modal Scots pine stands. With that aim, data about 

27,7 k ha of possible for timber production immature, mature and over-mature Scots 

pine stands of Ist site index and 126 observations from final felling cuts of respective 

stands within Kyiv region and Kyiv city were extracted from databases Ukrainian 

Forest Management Planning Association. 

Clarified data from developed tables of merchantable composition dynamics for 

modal Scots pine stands was utilized to estimate age of technical maturity for 



 

 

exploitation forests within Kyiv region. Several points can be concluded from these 

computations. 

Exploitation forests of Ukraine (using Kyiv region as an example) should be 

divided onto two management sections where Scots pine dominates over local areas: 

«pine» and «pine with high productivity». 

There is a proposition to set the maturity age for Scots pine forest stands within 

exploitation forests of Polissya and Forest-Steppe (with site index I and higher) based 

on technical maturity of coarse merchantable timber (91–100 years old), while for 

stands of site index II and lower to set a respective maturity age regarding to 

technical maturity of coarse and medium merchantable wood (81–90 years old). 

Managing forests for protection and recreation purposes, there is a necessity to 

focus on ecological maturity. The most optimal age regarding carbon dioxide 

sequestration is 101–110 years for Scots pine stands of site index I, and 91–100 years 

for stands of site index II and lower. 

Here is an analysis of current methodology of annual available cut estimation. 

Thus, nowadays a rational annual available cut is the most optimal value for planning 

forest production. Herewith, it occasionally can have disadvantages related to storing 

over-mature forest over time. 

It is important to note that not separated management section should be as an 

object of available annual cut estimation, but all such sections within given forest 

enterprise, with following achieving of so-called ‘system effect’. To obtain that, 

proposed to unite management sections at enterprise scale [44]. New method requires 

to consider management sections as a system with division onto permanent and 

temporary, and to calculate a matrix of areas redistribution among such sections. 

Noted that realization of system effect in practice can be achieved only using 

approaches with multivariate computations, i.e. the rational annual available cut 

value. 

With aim to examine quality and efficiency of forest production optimization 

by proposed method considering abovementioned criterions, there was a validation 

based on materials of final felled areas’ distribution within ‘Boyarka Forest Research 



 

 

Station’ of  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine and 

state forest enterprises of «Kyiv Regional Forestry and Hunting Management». 

Validation based on materials of ‘Boyarka Forest Research Station’ has shown 

that annual available cut implemented by Ukrainian Forest Management Planning 

Association can be increased using current methodology up to 11 % by area and 

growing stock volume, while using developed optimized approach – up to 26 %. 

Herewith, assessment carried out by Ukrainian Forest Management Planning 

Association there of total mean change of growing stock volume is 80.95k m3, thus 

being in three times higher than planned final felled stock. 

According to the current implemented values of maturity age for «Kyiv 

Regional Forestry and Hunting Management» forests and developed approach, the 

annual available cut is 96,4 % of normal value, while based on current methodology 

of estimation such value is only 74,4 %. 

Due to substantially higher projected maturity age of Common oak stands and 

relatively higher respective age of exploitation Scots pine forest of site index I and 

higher, estimations in this study have shown relatively lower outputs (89.4 % of 

normal annual cut value) for the first 10-year planning period (2012–2021). However, 

the current approach implemented by Ukrainian Forest Management Planning 

Association provides only 55,8 % value of normal available annual cut. Therefore, 

computations carried out in this study have proven the efficiency of proposed forest 

production optimization. 

Moreover, in 30 years annual available cut within Kyiv region will reach the 

normal value. Simultaneously, management section of Scots pine affected by root rot 

will be actually removed, while the price of coarser oak timber will increase by 35 %. 

There was only 424,1 k m3 of merchantable timber logged within ‘Kyiv 

Regional Forestry and Hunting Management’ forests in 2018, while available annual 

cut estimated by current maturity ages and implemented approach is 508,4 k m3, and 

respective value according to developed approach is 659,0 k m3 of merchantable 

timber. Hence, the shift towards implementation of new annual available cut estimation 



 

 

can provide within forests of «Kyiv Regional Forestry and Hunting Management» an 

increment of 150.6k m3 of merchantable timber annually. 

In case of computing annual available cuts according to proposed maturity ages, 

respective value based on current approach will be 366,2 k m3, while based on 

developed method – 587k m3. There is a positive fact that according to proposed 

maturity ages, the available annual cut will reach the normal values in 30 years, i.e. 

656,6 k m3 of merchantable timber. 

Key words: Scots pine stands of Kyiv region, dynamics of merchantable 

structure of forest stands, maturity ages, rational available annual cut, system effect, 

optimization of forest timber production. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Діяльність працівників лісової галузі, насамперед, 

оцінюється за станом створених ними насаджень у віці стиглості. Звичайно,  

з часом змінюватимуться критерії щодо встановлення цього показника, у тому 

числі й пріоритети корисних функцій лісу. Отже, система регулювання лісових 

ресурсів і комплексного лісокористування є невід’ємною частиною єдиної 

моделі природокористування, побудованої на базі моніторингу всіх складових 

довкілля. 

Провідна роль у вказаній системі належить головному користуванню 

лісом, яке полягає у зрубуванні стиглих лісостанів. Рубка головного 

користування – це підсумок діяльності кількох поколінь лісівників  

у вирощуванні та формуванні насаджень. Цей захід – обов’язковий атрибут  

у стосунках людини з природою, що віддзеркалює загальний рівень ведення 

лісового господарства. Установлення розміру головного користування та його 

розмірно-якісної структури – одне з найважливіших рішень, котрі приймаються 

лісовпорядниками. 

Слід також відмітити важливість обґрунтування віку стиглості 

деревостанів (насамперед, соснових, як найпоширеніших в Україні), адже 

пов’язаний із ним вік головної рубки безпосередньо впливає на оптимізаційні 

розрахунки лісокористування (лісове господарство втрачає у кількості та якості 

деревини під час відведення в рубку як пристиглого, так і перестиглого лісу). 

Оптимізаційні розрахунки головного лісокористування в лісах Київської 

області, проведені на основі уточнення їхніх віків стиглості, мають неабияке 

наукове та практичне значення, адже дозволяють перевірити нову «Методику 

визначення розрахункової лісосіки» (2012) та збільшити розмір головного 

користування (щороку до 150 тис. м3 ліквідної деревини) в Київському 

обласному та по м. Києву управлінні лісового і мисливського господарства  

до 20–25 % від його загального обсягу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана 

дисертація безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями, що 
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здійснювали фахівці кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

в межах держбюджетних тем: «Розробити теоретичні основи, нормативно-

інформаційне та алгоритмічне забезпечення системи регулювання розміру 

головного користування лісом» (номер державної реєстрації 0108U000888,  

2010–2012 рр.) та «Розробити науково-методичне забезпечення розвитку 

інвентаризації лісових ресурсів» (номер державної реєстрації 0118U000292,  

2018–2020 рр.), до виконання яких здобувач залучався як співвиконавець 

окремих підрозділів. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є уточнення віків 

стиглості соснових деревостанів Київської області та аналіз попередньо 

розробленої уніфікованої моделі й алгоритму розрахунку рубок головного 

користування лісом, а також нормативу «Методика визначення розрахункової 

лісосіки» на основі їх перевірки за дослідними матеріалами лісогосподарських 

підприємств Київської області, проведення оптимізації головного користування 

у лісах Київської області. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: 

– дослідити лісівничо-таксаційну характеристику деревостанів Київської 

області; 

– узагальнити вітчизняний та іноземний досвід щодо вивчення вікової, 

розмірно-якісної та товарної структури деревостанів; 

– опрацювати методичні підходи до дослідження вікової, розмірно-

якісної та товарної структури деревостанів; 

– обґрунтувати вік стиглості соснових деревостанів в експлуатаційних 

лісах; 

– вивчити та узагальнити вітчизняні й зарубіжні методичні розробки  

з проблеми встановлення розрахункової лісосіки на засадах безперервності  

та невиснажливості лісовикористання; 

– провести всебічний аналіз чинної та нової методики визначення 

розрахункової лісосіки; 
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– виявити резерви підвищення продуктивності деревостанів та обсягів 

лісовикористання в Київській області; 

– провести оптимізаційні розрахунки лісокористування  

в лісогосподарських підприємствах Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства та Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Боярська лісова дослідна станція». 

Об’єкт дослідження – процеси динаміки росту та оптимізації 

лісокористування в лісогосподарських підприємствах Київської області  

з дотриманням принципів його безперервності та невиснажливості. 

Предмет дослідження – стиглість соснових деревостанів та оптимізація 

лісокористування в лісах Київської області. 

Методи дослідження. Основою проведеного дослідження є аналіз  

та синтез лісівничої інформації, розрахункові методи математичної статистики, 

зокрема, застосування методів математичного моделювання з використанням 

спеціальних прикладних програм і комп’ютерних технологій. Так, окрім 

програмного забезпечення кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, 

використовували сервісні функції програми Exсel 8.0 пакета MS Office, 

наприклад, функцію оптимального пошуку рішень, за якою розраховували 

уточнені до одного року віки стиглостей деревостанів, а програма Statistica 

застосовувалася під час дослідної перевірки за t-критерієм Стьюдента якості 

нормативів товарної структури деревостанів, графоаналітичний метод –  

для аналізу вікової структури деревостанів тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Апробовано нову методику 

визначення розрахункової лісосіки в об’єкті лісовпорядкування. Об’єктом 

застосування нової моделі залишаються одночасно взяті всі господарські секції 

вкритих лісовою рослинністю ділянок лісогосподарського підприємства, 

включених у розрахунок головного користування, причому основна відмінність 

запропонованого методичного підходу полягає у більш ефективному 
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використанні стиглого лісу в основних господарських секціях із прискоренням 

процесу заміни тимчасових секцій на основні. 

На засадах безперервності та невиснажливості лісовикористання вперше: 

– проведено дослідну перевірку нової методики визначення 

розрахункової лісосіки в об’єкті лісовпорядкування; 

– оптимізовано розрахункову лісосіку головного користування  

у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів  

і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»; 

– оптимізовано розрахункову лісосіку головного користування  

у 14 державних лісогосподарських підприємствах Київського обласного  

та по м. Києву управління лісового і мисливського господарства; 

– оптимізовано розрахункову лісосіку головного користування лісом  

для Київського обласного та по м. Києву управління лісового і мисливського 

господарства в цілому; 

удосконалено проєкт віків стиглості деревостанів уточненими даними 

віків стиглості сосняків в експлуатаційних лісах Київської області; 

одержало подальший розвиток дослідження закономірностей динаміки 

товарної структури модальних соснових деревостанів Київської області. 

Практичне значення одержаних результатів. Для лісовпорядного 

проєктування та практики лісогосподарських підприємств запропоновано: 

– оптимізаційні розрахунки обсягів головного користування  

для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів  

і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»  

та 14 лісогосподарських підприємств Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства; 

– прогноз оптимального лісокористування на довгостроковий період; 

– уточнені віки стиглості для соснових експлуатаційних деревостанів; 

– нормативи динаміки товарної структури для стиглих модальних 

соснових деревостанів Київської області. 
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Результати дисертаційного дослідження рекомендовано для використання 

Київським обласним та по м. Києву управлінням лісового і мисливського 

господарства та Відокремленим підрозділом Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» 

під час проведення оптимізаційних розрахунків головного користування  

для окремого лісогосподарського підприємства, а також у навчальному процесі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

під час викладання дисциплін «Лісовпорядкування» та «Спеціальні види 

таксації та впорядкування лісів». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною кваліфікаційною 

науковою працею. Для виконання дослідження з уточнення віків стиглості 

експлуатаційних та рекреаційно-оздоровчих лісів здобувачем було створено 

базу науково-дослідних даних з 28 пробних площ, особисто було закладено  

9 пробних площ в Державному підприємстві «Київське лісове господарство»  

та за його участі проведено повторні переліки на п’яти постійних пробних 

площах, закладених в лісах Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова 

дослідна станція». Іншу частину дослідного матеріалу (14 пробних площ) 

відібрано із бази науково-дослідних даних кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Здобувачем також зібрано матеріали відведення насаджень у рубки 

головного користування (302 лісосіки). Крім того, для проведення обчислень  

з оптимізації лісокористування з бази даних ВО «Укрдержліспроект» було 

взято матеріали розподілу укритих лісовою рослинністю ділянок, включених  

у розрахунок головного користування по Відокремленому підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Боярська лісова дослідна станція» та державних підприємствах Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового і мисливського господарства. 

Постановка проблеми, визначення мети та способів її досягнення 

належить безпосередньо автору. Здобувачем виконано статистичне оброблення 
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та аналіз дослідних даних, розрахункову частину дисертації, обґрунтовано 

висновки та надано відповідні рекомендації. У спільних публікаціях права 

співавторів не порушено. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

дисертації та результати висвітлено та обговорено на: Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя 

та природокористування» (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній конференції науково-

педагогічних працівників, наукових співробітників та молодих вчених (м. Київ, 

2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ліс, довкілля, 

технології: наука та інновації» (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, 

лісовпорядкування та інвентаризації лісів» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Лісове і садово-паркове господарство  

ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць,  

з яких 3 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

даних, науково-методичні рекомендації та 6 тез наукових доповідей. 

 

Дисертант висловлює щиру подяку колективу кафедри таксації лісу та 

лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, а також науковому керівникові – доктору 

сільськогосподарських наук, професору О. А. Гірсу та кандидату 

сільськогосподарських наук, доценту С. М. Кашпору за допомогу та цінні 

поради під час виконання дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Загальна характеристика та обґрунтування вибору об’єкта 

дослідження 

Київська область розташована на півночі України в басейні середньої 

течії Дніпра, головним чином на Правобережжі. На сході область (рис. 1.1) 

межує з Чернігівською і Полтавською, на південному сході та півдні з 

Черкаською, на південному заході – з Вінницькою, на заході – з Житомирською 

областями, на півночі – з Гомельською областю Білорусі [135]. 

Площа області становить 28,1 тис. км2, а  лісистість в середньому досягає 

22,2 % (зростає в напрямку з півдня на північ) і коливається від 2,0 % в зоні 

Лісостепу до 53,8 % в зоні Полісся.  

Під час вибору об’єкта досліджень зупинилися на характеристиці не 

всього лісового фонду області, а лише основній його частині – лісовому фонді 

Київського обласного та по м. Києву управління лісового і мисливського 

господарства (ЛМГ). Справа в тім, що ліси Київщини належать значній 

кількості користувачів, що істотно різняться як за рівнем, так і за метою  

ведення лісового господарства. Якщо оптимізаційними розрахунками 

лісокористування у Київському обласному та по м. Києву управлінні ЛМГ в 

основному є максимізація заготівлі деревини від рубок головного користування 

зазвичай за дотримання всіх правил та вимог щодо інших господарських частин 

у їхньому складі, то у ДП «Чорнобильська Пуща» основною вимогою є охорона 

лісів від пожеж, тобто, збереження їх незайманого стану [86, 139], а в 

лісопаркових господарствах Києва – посилення рекреаційно-оздоровчих 

функцій лісів [45]. 

Розподіл лісів Київської області за постійними лісокористувачами 

наведено нижче (див. рис. 1.1). 

Отже, подальшгі дослідження вимагають послідовної та детальної 

характеристики лісів Державного агентства лісових ресурсів України, котрі 
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підпорядковані Київському обласного та  по м. Києву управління ЛМГ.  

 

Рис. 1.1 Розподіл площі лісів Київської області за постійними 

лісокористувачами 



26 

 

Київська область характеризується значними площами лісів та запасами 

деревини, що обумовлює її значимість для лісового господарства країни. У її 

лісовому фонді абсолютно переважає сосна звичайна (61 % площі вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок), деревостани якої серед сосняків є 

найбільш продуктивними в Україні.  

Дослідження шляхів підвищення товарності деревостанів та оптимізація 

головного лісокористування в них є запорукою інтенсифікації 

лісогосподарського виробництва, що в свою чергу, дасть змогу отримати 

додаткову деревину більш високої якості. 

Все це обумовило вибір цього об’єкта досліджень. 

 

1.2. Фізико-географічні, кліматичні та грунтово-гідрологічні умови 

об’єкта досліджень 

Дослідженнями клімату та грунтів України займалося багато науковців       

[22, 41, 52, 53, 69, 79, 138], серед яких  слід відзначити роботи В. В. Докучаєва 

[65], І. Є. Бучинського [26], В. Н.  Бабиченко [16], Н. Б. Вернардера [28] тощо. 

За характером рельєфу територію Київської області поділяють на три 

частини. На півночі переважають низовинні заболочені рівнини Поліської 

низовини. Південно-західна і центральна частини лежать на Придніпровській 

височині (висоти до 273 м). Східна, лівобережна територія області розташована 

на заплаві і терасах Дніпра в межах Придніпровської низовини.  

Клімат помірно континентальний з достатньою вологістю (опадів випадає 

500–600 мм на рік). Пересічна температура січня близько – 6°С, липня близько 

+20°С. Тривалість безморозного періоду 160–165 днів. Серед несприятливих 

кліматичних явищ – інтенсивні зливові дощі з грозами та градом, суховії та 

пилові бурі, ожеледь.  

Зима в Київській області м’яка, хмарна, з відлигами. Тривалість сталого 

промерзання ґрунту в окремі роки змінюється від 110 до 145 днів. Весна 

тривала та нестійка. У квітні і травні відбуваються різкі коливання 

температури. Літо дощове та тепле. Найбільше опадів випадає в липні у вигляді 
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злив, які часто супроводжуються грозами. Найбільш сонячний місяць літа – 

серпень. Перехід від літа до осені поступовий. Вересень – відносно сухий і 

сонячний місяць, іноді з приморозками. Жовтень і листопад характеризуються 

високою хмарністю, коливаннями температури, частими туманами і високою 

швидкістю вітру. 

У цілому кліматичні умови Київської області більш сприятливі для росту 

хвойних і листяних деревних порід, ніж ґрунтово-гідрологічні. З кліматичних 

чинників, які негативно впливають на ріст деревних рослин, у реґіоні 

дослідження найчастіше трапляються пізні весняні, ранні осінні заморозки та 

повені. 

Як зазначалось в літературі [41, 69], протягом ХХ та на початку XXI 

століття пройшли помітні зміни всіх основних кліматичних показників, що 

значно перевищують глобальні. За даними авторів наукових досліджень [25], 

оптимальна температура для фотосинтезу листяних та хвойних деревостанів 

становить 17,5 та 16,0 °С відповідно. Оскільки найбільша частина опадів 

випадає в теплий період року, то зміна кліматичних показників на початку 

вегетаційного періоду може сприятливо впливати на фотосинтез насаджень. 

Лімітувальним чинником може стати аномально висока температура в літній 

період. При цьому найбільше постраждають хвойні насадження. Необхідно 

також відмітити, що зменшення кількості опадів в серпні та вересні негативно 

впливає на фотосинтез. 

На думку багатьох авторів, динаміка кліматичних змін вважається 

негативною [41, 191, 194, 198] через їх негативний вплив на життєздатність та 

стійкість лісових екосистем, особливо через водний стрес та аномальні 

підвищення температури. 

Річок в об’єкті дослідження порівняно багато. Вони належать до басейну 

Дніпра, який тече в межах області завдовжки 246 км. Головні притоки Дніпра: 

Прип’ять з Ужем, Тетерів зі Здвижем, Ірпінь з Унавою, Стугна, Красна, Рось з 

Роставицею (праві), Десна, Трубіж, Супій (ліві). Річки спокійні, рівнинного 

типу. Живляться сніговими, дощовими та підземними водами. Природний 
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режим річок значно змінений внаслідок зарегульованості великою кількістю 

ставків і водосховищ.  

На території області знаходяться Київське і більша частина 

Канівського водосховища, більш як 2300 ставків та 750 невеликих озер. 

Ґрунти різноманітні. На півночі області поширені дерново-підзолисті, 

що за механічним складом є піщаними і глинисто-піщаними. Ці ґрунти 

безструктурні, бідні на гумус (0,5–1,3 %), мають низьку ємність вбирання та 

сильно або середньо кислу реакцію. Також поширені лучні та болотні 

ґрунти, що сформувалися в умовах надмірного зволоження у місцях 

пониження рельєфу та на заплавах річок, а в центральній і південній 

частинах – різновиди чорноземних та сірих лісових ґрунтів. На лівобережжі 

– чорноземи типові, а також малоґумусні, солончакові та болотні ґрунти. 

Близько 60 % території області – орні землі.  

Для Поліської частини області характерні соснові та широколистяно-

грабові ліси. Тут ростуть також береза, дуб, клен, липа та ін. У південній 

частині області переважають широколистяні ліси.  

У Київській області дуже складна екологічна ситуація внаслідок 

радіоактивного забруднення її території. Тому варто істотну увагу 

приділяти охороні лісів від пожеж та створенню стійких 

високопродуктивних насаджень з урахуванням очікуваних кліматичних 

змін. Загальна площа об’єктів природно-заповідного фонду області 

становить майже 80 тис. гектарів. 

Так як місто Київ відноситься до Київського обласного та  по м.Києву 

управлінню ЛМГ, слід також зупинитися на його фізико-географічних 

особливостях, тим більше, що загальна площа міста (83,6 тис. га) становить 

3,0 % від території області. 

Місто Київ розташоване на межі двох природо-кліматичних зон 

Полісся та Лісостепу по обидва берега Дніпра в його середній течії. 

Рельєф міста густо порізаний балками та ярами. Складна тектонічна 

структура території міста Києва пов’язана з розміщенням на межі зіткнення 
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Українського щита та Дніпровсько-Донецької западини. Особливостями 

геолого-геоморфологічної будови Поліської зони міста є рівнинність та 

незначна розчленованість поверхні, які сприяють розвитку процесів 

заболочення [174]. Правобережна частина міста підноситься, утворюючи 

низку окремих висот, порізана густою сіткою ярів і долинами невеликих 

річок, тоді як Лівобережна – опущена. 

На території міста Києва переважають такі п’ять генетичних типів 

ґрунтів: дерново-підзолисті, сірі опідзолені, чорноземи, дернові, болотні та 

торф’яні. Зокрема, у північній, північно-західній і західній частинах міста, 

де ґрунтотворними породами частіше виступають водно-льодовикові піщані 

та глинисто-піщані відклади, утворились дернові середньо- та 

малопідзолисті ґрунти, тоді як ґрунтовий покрив південної і східної частин 

міста утворюють лес і лесовидні суглинки. Найбільшу площу тут займають 

темно-сірі (район Голосіївського дубово-грабового лісу) й сірі лісові ґрунти, 

які утворилися під листяними лісами, тоді як у районі Національного 

виставкового центру (НВЦ) поширені лугово-чорноземні ґрунти зі значною 

кількістю гумусу. 

 

1.3. Лісорослинне та лісогосподарське районування об’єкта 

досліджень 

Різноманітність та неоднорідність природних, а також особливості 

економічних умов Київської області зумовили необхідність його поділу за 

певними ознаками на однорідні просторово-територіальні одиниці. 

Перші спроби районування територій, які були викликані бурхливим 

розвитком капіталістичних відносин та накопиченням знань у природничих 

науках, здійснили ще наприкінці ХVІІІ, на початку ХІХ століття [72, 174].  

У перших схемах районування, які розробили Г. М. Висоцький, 

Г. Ф. Морозов, В. В. Докучаєв [65], намагалися поєднати фізико-географічні 

умови з економічними. 
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Лісівничо-типологічне районування України, виконане під керівництвом 

професора Д. В. Воробйова, було результатом досліджень типологічної 

класифікації лісів [33–35]. Методичною основою цього районування є 

лісотипологічна класифікація кліматів. Надалі розвитком теорії лісової 

типології та її районуванням займалися П. С. Погребняк [125], С. А.  Генсірук 

[39–40], Б. Ф. Остапенко, В. П. Ткач [119] та інші вчені. 

Сучасні схеми районування лісових територій є спробами комплексного 

лісогосподарського районування на основі однорідності природно-економічних 

умов з урахуванням особливостей лісогосподарського виробництва. Основними 

таксономічними одиницями комплексного лісогосподарського районування 

було визначено лісогосподарські область, округ та район. 

Згідно з прийнятими чинниками лісові масиви Київщини за природними і 

економічними показниками відносять до двох лісогосподарських зон: північні 

лісові масиви відносять до зони Полісся, а південну частину – до зони 

Лісостепу. 

За схемою багатоступінчастого лісогосподарського районування, яку 

було розроблено в УкрНДІЛГА, зона Українського Полісся охоплює два 

округи: Західно- і Східнополіський [119], тоді як С. А. Генсірук у межах 

Українського Полісся виокремлює два округи: Західно- та 

Центральнополіський і Києво-Чернігівський (Східне Полісся) [39], причому в 

першому із них виділено два лісогосподарських райони – Західне і Центральне 

Полісся.  

На рис. 1.2 наведено розподіл адміністративних районів Київської області 

за лісорослинними зонами [127], на якому показано, що межа між зонами 

проходить по південній межі Макарівського, Києво-Святошинського та 

Броварського адміністративних районів Київської області. 

У придніпровській частині, особливо на лівобережжі Дніпра, південна 

межа Полісся виражена нечітко. Характерними рисами природних умов 

Полісся є низинний рельєф із широкими заболоченими річковими долинами, 

позитивний баланс вологи, високий рівень ґрунтових вод, поширення бідних 
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гумусом дерново-підзолистих та болотних ґрунтів і, як наслідок, соснових лісів 

із домішкою листяних порід. 

  

Рис. 1.2 Розподіл адміністративних районів Київської області за 

лісорослинними зонами: 1 – Полісся, 2 – Лісостеп. 

Перевага соснових насаджень на Поліссі зумовлена особливостями 

лісорослинних умов – родючістю та вологістю поширених тут ґрунтів. Отже, 

лісорослинні умови регіону дослідження, серед яких переважають свіжі й 

вологі бори та субори, зумовили поширення чистих соснових і мішаних 

березово- та дубово-соснових лісових насаджень. У зоні Лісостепу лісові 

масиви Київщини віднесено до Дністровсько-Дніпровського лісостепового та 

Лівобережно-Дніпровського  лісостепового лісогосподарських округів.  
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У табл. 1.1 наведено схему лісогосподарського районування Київської 

області за адміністративними районами. 

Таблиця 1.1 

Схема лісогосподарського районування Київської області 

Лісорослинна  

зона 

Лісогосподарський  

округ 

Адміністративні райони, які входять до 

лісогосподарських округів Київської 

області 

Полісся Києво-Чернігівський 

поліський 

(Східне полісся) 

Бородянський 

Броварський 

Вишгородський 

Іванківський 

Києво-Святошинський 

Макарівський 

Поліський 

Лісостеп Дністровсько- 

Дніпровський 

лісостеповий 

Білоцерківський 

Богуславський 

Васильківський 

Володарський 

Кагарлицький 

Миронівський 

Обухівський 

Рокитнянський 

Сквирський 

Ставищанський 

Таращанський 

Тетіївський 

Фастівський 

Лісостеп Лівобережно- 

Дніпровський  

лісостеповий 

Баришівський 

Бориспільський 

Згурівський 

Переяслав-Хмельницький 

Яготинський 

Як видно з рис. 1.1 та рис. 1.2, на лівому березі Дніпра до природної зони 

Полісся відносять лише ліси Броварського району, а до зони Лісостепу – 

Баришівський, Бориспільський, Згурівський, Яготинський та Переяслав-
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Хмельницький райони, що входять до Лівобережно-Дніпровського 

лісостепового округу. 

1.4. Біолого-екологічні та лісівничі особливості сосни звичайної 

Сосна звичайна (Pinus silvestris L.) належить до секції двохвойних, 

підроду твердодеревних сосен, роду сосна, родини соснові, порядку хвойні, 

підкласу хвойні, класу хвойні [24]. Це найпоширеніший в Україні вид сосни. 

Загалом рід Сосна охоплює близько 100 видів, що зростають у країнах 

помірного поясу Північної півкулі. 

Сосна звичайна та її біолого-екологічні та лісівничі особливості  описано 

у багатьох наукових працях [4, 21, 23, 24, 27, 58, 59, 90, 123, 137, 143].  

Це дерево першої величини від 20 до 50 м заввишки і до 1 м завтовшки. 

Крона в молодому віці ширококонічна або пірамідальна, потім яйцеподібно-

розлога із заокругленою або плоскою вершиною, високопіднята. Дерева, які 

виросли на відкритому просторі, мають меншу висоту і низько розташовану 

крону. У насадженні стовбур сосни циліндричний, прямий і, як правило, високо 

очищений від гілля. У кроні старих дерев він розгалужується на товсті гілки і за 

формою стає неправильним.  

Кора молодих дерев сіра, потім стає червонувато-сірою або бурою. У 

нижній частині стовбура на ній із віком утворюються глибокі поздовжні та 

поперечні тріщини, вона стає товстою і відшаровується пластинами. У верхній 

частині стовбура на гілках у кроні кора оранжево-червонувата, гладенька, з 

віком починає лущитися. Молоді пагони зеленувато сірі [59, 125]. 

Хвоя зібрана у пучки по дві штуки. Її довжина у середньому становить   

4–7 см, ширина – до 2 см [122]. У межах крони одного дерева різниця у довжині 

хвої становить 2–3 см. На південній частині крони хвоя довша, ніж на 

північній [123]. Хвоя цупка, трохи закручена, на зовнішньому випуклому боці 

за кольором зелена, на внутрішньому плескатому – сиза, з чіткими рядами 

продихів. Живе вона у середньому 3–4 роки, іноді до 8 [99]. 
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Бруньки червонувато-коричневого забарвлення, завдовжки 6–12 мм, за 

формою видовжено-конічні, переважно смолисті. Вони розташовані у вигляді 

мутовки на кінці пагонів, іноді збоку.  

За репродуктивними органами функціонально виділяють чоловічі та 

жіночі дерева. Чоловічі колоски за забарвленням жовті або червонуваті, мають 

яйцеподібну форму завдовжки 5–7 мм. Вони розташовуються групами на 

коротких ніжках біля основи пагонів поточного року. Жіночі шишечки за 

формою еліпсоподібні, завдовжки 5–6 мм, під час цвітіння мають червонувате 

забарвлення. Вони розташовуються по 1–3 штуки на коротких ніжках на кінці 

пагонів поточного року. 

Сосна – однодомна рослина. Жіночі та чоловічі квітки розміщені по кроні 

рівномірно [27]. Цвіте сосна у квітні–травні, а у північній частині ареалу – у 

червні [183]. Тривалість періоду цвітіння в середньому становить 7–10 днів, 

при цьому утворюється багато пилку, який має два повітряних мішки і легко 

переноситься вітром на великі відстані. Після запилення жіночі шишечки трохи 

збільшуються, їхні лусочки зростаються і в такому стані вони зимують. 

Запліднення відбувається через рік після запилення. Насіння потім 

розвивається ще 6 місяців. 

Стиглі шишки мають конусоподібну або вигнуто-конусоподібну форму, 

завдовжки 2,5–7,0 см і завширшки 2–3 см. Із збільшенням віку дерева розмір 

шишок зменшується [183]. Їхнє забарвлення дуже мінливе, але завжди без 

блиску і на одному дереві однакове. Шишки бувають сірого, темно-бурого, 

світло-зеленого, сіро-зеленого або коричневого кольору. Вони розкриваються у 

квітні.  

Насіння сосни дрібне: вага 1000 штук насінин у середньому становить 6 г 

і коливається в межах 3–13,6 г. За формою насінина яйцеподібно-витягнута,  

3–4 мм завдовжки, з крилом, яке у 3–4 рази довше за насінину. Завдяки крилу 

насіння може пролетіти до 120–150 м, а сніговим настом – до декількох 

десятків кілометрів. За кольором насіння темне, сіре, коричневе або з цятками. 
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Його схожість становить близько 90 %. Зберігається воно не більше  

4–5 років [54]. 

Плодоносити сосна звичайна починає рано: у насадженні з 15–20 років, 

на волі – 6–10 років. У лісових культурах часто починають плодоносити сосни 

5–7-річного віку, іноді молодші. Після зімкнення крон плодоношення іноді на 

декілька років припиняється, але починаючи з 20–25 років соснові деревостани 

плодоносять вже добре. Урожайні роки повторюються в середньому через  

3–4 роки. Середній урожай становить 2 кг/га, рясний – 5 кг/га. В окремі роки на 

1 га може утворюватися до 3 млрд насінин [24]. 

Сходи сосни з’являються через 15–20 днів після посіву. Через деякий час 

із бруньки розвивається перший пагін, на якому спірально розташовується 

поодинока хвоя. Наступного року з’являються вкорочені пагони з парною 

хвоєю. Перша мутовка з’являється лише на третій рік. 

Сосна звичайна належить до швидкорослих деревних порід. Найбільший 

приріст у висоту спостерігається у віці 10–40 років, особливо у штучних 

насадженнях [28, 100, 143]. У перші роки життя ріст сосни уповільнений, 

особливо у культурах на суглинистих і глинистих ґрунтах [124]. Після  

40–50 років приріст  у висоту починає поступово зменшуватись. Більший 

приріст за діаметром спостерігається у сосни в культурах, які мають переважно 

меншу густоту ніж природні деревостани, особливо у молодняках та 

середньовікових [144]. 

Сосна має пластичну кореневу систему, яка проникає до 3–5 м у глибину, 

хоча більшість коріння розташовується у верхньому шарі ґрунту в межах 10– 

30 см [54, 125]. На ділянках із близьким заляганням ґрунтових вод коренева 

система поверхнева і не має стрижневого кореня. Тому на болотах сосна є 

досить вітровальною. Оптимальна глибина залягання ґрунтових вод, при якій 

нормально розвивається коренева система, становить 1,5–2,0 м. Оптимальна 

площа живлення сосни змінюється з віком і, наприклад, у 20 років становить 

3,1 м2, 40 років – 4,0 м2, 60 років – 7,4 м2, 80 років – 13 м2 [145]. 
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Сосна – мікотрофна рослина. Усі бокові закінчення її молодих коренів 

укриті грибницею. Міцелій гриба проникає у первинну кору кореня і утворює 

там типову сітку Гартіга. 

Сосна звичайна – світлолюбна деревна порода і добре росте лише без 

затінення. Вона утворює доволі рідкий полог із великою кількістю проміжків. 

Після змикання крон для сосни доцільно створювати боковий підгін із повним 

освітленням зверху. Саме такі умови створюються у лісових культурах. 

Сосна має високу стійкість до зниженої і підвищеної вологості повітря, 

хоча її відносять до ксерофітних порід. Вона достатньо морозостійка. Іноді 

спостерігається пошкодження її молодих пагонів пізніми весняними 

заморозками. 

Сосна невибаглива до умов ґрунту, однак найкраще росте на супіщаних 

ґрунтах із вмістом фізичної глини 11–15 %. Із усіх деревних порід, які ростуть 

на піщаних ґрунтах, сосна найбільш стійка до незначного вмісту вологи в 

ґрунті. Це пов’язано з особливостями її кореневої системи, яка у посушливих 

умовах може досягати глибини 6 м і більше [54, 125]. На ґрунтах із щільністю 

понад 1,6–1,7 г/см3 її ріст уповільнюється [100]. Сосна не витримує засоленості 

ґрунтів. Завдяки глибокій кореневій системі сосна вітростійка, за винятком 

заболочених місць. Живе сосна до 300–400 років. 

Природний ареал сосни звичайної: майже вся Європа, значна частина 

Північної Азії – від північної межі лісів до Ірану. У південній частині ареалу 

поширення має острівний характер. В Україні утворює великі лісові масиви у 

вигляді борів, суборів і сугрудків на Поліссі і частково в Лісостепу. 

Деревина сосни легка, смолиста і міцна. Вона легко обробляється і має 

високі фізико-механічні властивості. Річні кільця добре видно: рання деревина 

світла, пізня – темніша. Ядро має червонувате забарвлення, заболонь – світло-

жовте. Хімічний склад деревини: 50 % вуглецю, 44 % кисню і азоту, 6 % водню 

[180]. Серед хімічних сполук у деревині сосни переважають целюлоза та лігнін. 

Щільність свіжозрубаної стовбурової деревини становить у середньому 

909 кг/м3 [89], причому від окоренка вона спочатку спадає, а потім поступово 
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зростає.Деревину сосни широко використовують у народному господарстві: 

будівництві, судно- і вагонобудуванні, меблевій промисловості тощо. Відходи 

лісопиляння широко застосовують у  хімічній промисловості. З них отримують 

кормові дріжджів, спирти, кристалічну глюкозу та інші продукти. Із живиці 

сосни виготовляють скипидар, каніфоль, феноли, які використовують в 

лакофарбовій, медичній, оборонній, електротехнічній та інших галузях 

народного господарства. 

Сосна звичайна – головна лісоутворювальна деревна порода в Україні і, 

зокрема, в Київській області. Загалом на підприємствах Держлісагенства 

України станом на  1 січня 2012 року площа соснових насаджень становила 

2,15 млн га. [64].  

Сосна має також важливе лісомеліоративне значення і тому її часто 

застосовують у захисному лісорозведенні. 

Зазначені біолого-екологічні та лісівничі особливості сосни звичайної 

обумовили її широке розповсюдження та перевагу у складі лісових насаджень 

Українського Полісся. 

 

1.5.  Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів Київського 

обласного та по м. Києву управління ЛМГ  

Лісовий фонд області на 1.01.2012 р. становить 722,7 тис. га, у т. ч.  

395,0 тис. га (54,7 %), підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів 

(Київське ОУЛМГ). Крім того, майже 216,2 тис. га (30 % лісового фонду) 

віднесено до заповідника «Чорнобильська Пуща», куди відведено радіаційно 

забруднені території, та 38,3 тис. га (5,3 %) знаходиться у підпорядкуванні 

Мінагрополітики. Площі лісів, підпорядкованих іншим користувачам, незначні 

і не перевищують 10 % від загальної площі лісів лісового фонду області (у т.ч. 

2,9 % віднесено до ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»). 

З усіх вкритих лісовою рослинністю земель, тобто, лісів області (їх    

624,1 тис. га), в зоні Полісся ( це  територія в 11210 км2 ) – 427,8 тис. га або 

68,5 % насаджень регіону. Отже, лісистість області в середньому досягає 22,2 % 
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(зростає в напрямку з півдня на північ), причому в зоні Полісся вона становить 

38,2 %, а в зоні Лісостепу – 11,6 %. У складі Київського обласного управління 

лісового та мисливського господарства організовано і функціонують 

п’ятнадцять державних підприємств, сім з яких на півдні області (Переяслав-

Хмельницьке, Бориспільське, Фастівське, Ржищівське, Білоцерківське, 

Богуславське та Ржищівське військове) знаходяться у лісостеповій зоні. Ліси 

ДП «Київське лісове господарство» на 60 % розміщені у зоні Полісся (це ліси 

Києво-Святошинського та Броварського районів) та на 40 % – у зоні Лісостепу 

(ліси Обухівського району).  

Таксаційна характеристика лісової рослинності Київського обласного та 

по м. Києву управління ЛМГ  за панівними породами наведено в табл. 1.2 [135]. 

Таблиця 1.2 

Таксаційна характеристика лісової рослинності Київського обласного та 

по м. Києву управління ЛМГ 

Головна 

порода 

(шифр) 

Частка 

породи, 

% 

Вік, 

років 

Боні-

тет 

Пов-

нота 

Запас, м3·га-1 
Зміна запасу, 

м3·га-1 

середній стиглих середній поточний 

Сосна 

звичайна 
61,0 58 І,0 0,77 296 377 5,1 5,5 

Дуб 

звичайний 
18,6 71 І,8 0,74 233 269 3,3 3 

Береза 

повисла 
6,7 44 І,4 0,75 168 249 3,8 4,1 

Вільха 

чорна 
5,7 48 І,7 0,73 193 282 4 3,8 

Ясень 

зелений 
1,8 59 Іа,9 0,78 231 321 3,9 4 

Граб 

звичайний 
1,4 60 ІІ,0 0,76 226 271 3,8 3,9 

Акація біла 1,8 43 Іа,5 0,73 162 193 3,8 4,6 

По ОУЛМГ 100 58 І,2 0,76 262 299 4,5 5 

У зоні Київського Полісся зростає близько 67 % всіх лісів, 

підпорядкованих Київському обласному та  по м. Києву управлінню ЛМГ. 
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Також слід зазначити, що лісорослинні умови Київщини в цілому відповідають 

Поліському регіону, де зростає близько 65 % лісів області. 

У табл. 1.3 наведено основні параметри соснових та дубових лісів у 

державних підприємствах Київського обласного і по м. Києву управління ЛМГ. 

Таблиця 1.3 

Таксаційна характеристика соснових та дубових деревостанів Київського 

обласного та  по м. Києву управління ЛМГ за лісорослинними зонами та 

лісогосподарськими підприємствами 

Лісогос-

подарське 

підприємство 

(лісгосп) 

Соснові деревостани Дубові деревостани 

пло-

ща, га 

вік, 

років 

боні-

тет 

пов-

нота 

запас, 

м3·га-1 

пло-

ща, га 

вік, 

років 

боні-

тет 

пов-

нота 

запас, 

м3·га-1 

Вищедубе-

чанський 
18196 66 І,4  0,75 292 1214 61 1,9 0,72 195 

Димерський 20785 56 І 0,78 288 1488 83 2,2 0,72 256 

Іванківський  30740 55 І,3 0,78 279 1928 71 2 0,72 219 

Київський  12000 62 Іа,6 0,77 348 4034 73 1,7 0,72 252 

Макарівський  7942 51 Іа,7 0,76 282 1883 66 2 0,7 206 

Клавдієвський  13309 67 І 0,76 324 1519 89 2,2 0,71 257 

Поліський 10017 51 І,3 0,77 249 501 71 2,2 0,7 200 

Тетерівський  35416 55 Іа,7 0,77 299 2147 70 1,8 0,69 227 

Дніпровсько-

Тетерівський 
13886 70 ІІ 0,78 273 570 69 2,6 0,76 228 

Середнє, 

Полісся 
162291 59 І,1 0,77 293 15284 73 2 0,71 232 

Білоцерківський  4803 53 Іа,8 0,78 286 18272 75 1,8 0,74 245 

Богуславський  4283 51 І 0,79 263 16042 61 1,4 0,77 226 

Бориспільський  10252 58 І,1 0,78 312 3373 75 1,8 0,71 238 

Переяслав-

Хмельницький 
8791 50 І,2 0,76 249 2442 63 2,1 0,68 182 

Фастівський  9314 62 Іа,3 0,75 353 5822 78 1,6 0,72 262 

Ржищівський  2457 38 Іа,6 0,74 208 1658 46 2,1 0,71 137 

Середнє, 

Лісостеп 
39900 55 Іа,9 0,77 293 47609 69 1,7 0,74 233 
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Аналіз табл. 1.3 показав, що таксаційна характеристика деревостанів 

основних лісоутворювальних порід за лісорослинними зонами майже не 

відрізняється (за середнім запасом на 1 га взагалі немає відмінностей, за 

середнім віком – на 4 роки, за повнотою – на 4 або 3 роки). Лише можна 

відзначити трохи вищі показники продуктивності лісів у лісостеповій зоні за 

рахунок дещо вищої трофності ґрунтів порівняно з Поліською зоною (бонітет 

сосняків вищий на 0,2, а дубняків – на 0,3). Слід також зазначити, що найбільш 

продуктивними є сосняки Фастівського та Київського державних підприємств, 

а для дубових деревостанів найкращими є лісорослинні умови Фастівського та 

Богуславського державних підприємств. 

Отже, у лісовому фонді Київської області абсолютно переважає сосна 

звичайна (61 % вкритих лісовою рослинністю земель та 69 % від загального 

запасу), деревостани якої є найбільш продуктивними в Україні. Крім сосни, тут 

поширені дуб звичайний (близько 19 % від площі вкритих лісовою рослинністю 

земель), а також береза повисла, вільха чорна, ясен звичайний, акація біла і 

граб. Зустрічаються також осика, клен гостролистий, липа дрібнолиста, в’яз, 

берест. 

Проведений аналіз свідчить про можливість об’єднання дослідних даних 

та розробки регіональних нормативів у межах Київської області. Заслуговує на 

увагу аналіз продуктивності деревостанів у динаміці, виконаний за матеріалами 

обліку лісів Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ [64, 121, 

136, 161], з якого видно, що продуктивність деревостанів Київщини постійно 

збільшується. Якщо площа вкритих рослинністю лісових ділянок з 1978 по  

2011 рік зменшилася на 59,3 тис. га або 14,3 %, то запаси збільшилися на  

37,7 %. У хвойному господарстві також відбулося зменшення за площею на 

21,3 %, в той час як запас сосняків зріс  на 35,4 %, або ж на 23268,3 тис. м3. 

Про підвищення продуктивності насаджень регіону досліджень також 

свідчить збільшення запасу на 1 га на 95,6 % (1978 р. – 135 м3∙га-1, тоді як у 

2011 р. – 264 м3∙га-1), у тому числі вдвічі по хвойному господарству (1978 р. – 

149 м3∙га-1, 2011 р. – 299 м3∙га-1). 
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Важливим також є аналіз вікової структури деревостанів Київщини [136], 

що дасть змогу порівняти її із заданими критеріями оптимальності [92], котрі 

відповідають теорії «нормального» лісу [47, 71, 173]. 

Вікова структура лісів Київського обласного та  по м. Києву управління 

ЛМГ за площею на 1.01.2012 р. наступна: молодняки – 19 %, середньовікові 

деревостани – 50 %, пристиглі насадження – 19 % та стиглі і перестійні – 12 %. 

Тобто, у лісовому фонді області абсолютно переважають середньовікові 

деревостани за нестачі молодняків та стиглого лісу. 

 

Висновки до першого розділу 

1. За характером рельєфу територію Київської області поділяють на три 

частини. На півночі переважають низовинні заболочені рівнини Поліської 

низовини. Південно-західна і центральна частини лежать на Придніпровській 

височині, а східна, лівобережна територія області розташована на заплаві і 

терасах Дніпра в межах Придніпровської низовини. 

2. Клімат помірно континентальний з достатньою вологістю. Зима в 

Київській області м’яка, хмарна, з відлигами. Весна тривала та нестійка. Літо 

дощове та тепле. Перехід від літа до осені поступовий. У цілому кліматичні 

умови Київської області сприятливі для росту хвойних і листяних деревних 

порід. 

3. Протягом ХХ та на початку XXI століття пройшли помітні зміни всіх 

основних кліматичних показників, що значно перевищують глобальні, причому 

динаміка кліматичних змін створює негативний вплив на життєздатність та 

стійкість лісових і насамперед хвойних екосистем, особливо через водний стрес 

та аномальні підвищення температури. 

4. Місто Київ розташоване на межі двох природо-кліматичних зон – 

Полісся та Лісостепу по обидва берега Дніпра в його середній течії. Рельєф 

міста густо порізаний балками та ярами. Правобережна частина міста 

підноситься, утворюючи низку окремих висот, тоді як Лівобережна – низинна.  
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5. Ліси державних лісогосподарських підприємств Київської області 

знаходяться у двох природних зонах (Полісся і Лісостеп). 

6. Таксаційна характеристика деревостанів основних лісоутворювальних 

порід за лісорослинними зонами майже не відрізняється Лише можна 

відзначити трохи вищі показники продуктивності лісів у лісостеповій зоні за 

рахунок дещо вищої трофності ґрунтів порівняно з Поліською зоною. Тому 

проведений аналіз свідчить про можливість об’єднання дослідних даних та 

розробки регіональних нормативів у межах Київської області. 

7. У лісовому фонді Київської області абсолютно переважає сосна 

звичайна (61 % вкритих лісовою рослинністю земель та 69 % від загального 

запасу), деревостани якої є найбільш продуктивними в Україні. Лісівничо-

таксаційна характеристика соснових деревостанів вказує на те, що в 

середньому стовбурний запас їх становить 293 м3/га, середній вік – 58 років, 

відносна повнота – 0,77, середній клас бонітету – I,0. Крім сосни, тут поширені 

дуб звичайний (близько 19 % від площі вкритих лісовою рослинністю земель), а 

також береза повисла, вільха чорна, ясен звичайний, акація біла і граб. 

 

Результати досліджень цього розділу відображено у публікаціях:  

«Оптимізація лісокористування у лісах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»» 

[50], «Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів Київського 

ОУЛМГ» [159]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОСЛІДНИХ ДАНИХ 

 

2.1.  Програма проведення дослідження  

Мірилом діяльності працівників лісової галузі залишатиметься стан 

створених ними насаджень у віці стиглості. Інша справа, змінюватимуться 

критерії щодо встановлення цього показника, пріоритети корисних функцій 

лісу. Та неминуче система регулювання лісових ресурсів і комплексного 

лісокористування увійде в єдину модель природокористування, побудовану з 

урахуванням соціальних та економічних прогнозів на базі моніторингу всіх 

складових довкілля. 

Провідна роль у вказаній системі належить головному користуванню 

лісом, яке полягає у зрубуванні стиглих лісостанів. Цей захід – обов’язковий 

атрибут у стосунках людини з природою. Він віддзеркалює загальний рівень 

ведення лісового господарства, дозволяє оцінити працю кількох людських 

поколінь у вирощуванні та формуванні насаджень. Установлення розміру 

головного користування та його розмірно-якісної структури – одне з 

найважливіших рішень, котрі приймаються лісовпорядниками. 

Програма дослідження передбачає виконання наступних етапів роботи:  

1. Вивчення природо-історичних умов об’єкта досліджень, лісорослинне та 

лісотипологічне районування лісів Київської області. 

2. Характеристика лісового фонду Київського обласного та  по м. Києву 

управління ЛМГ. 

3. Проведення польових досліджень та огляду даних літератури щодо 

уточнення товарної структури стиглих та перестійних соснових деревостанів 

Київської області. Розробка моделі залежності товарності сосняків від віку, 

режиму лісовирощування та інших чинників. 

4. Розробка нормативів динаміки товарної структури модальних соснових 

деревостанів. 
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5. Обґрунтування віку стиглості експлуатаційних соснових деревостанів в 

лісах Київської області та пропозиції щодо їхнього уточнення. 

6. Вивчення та узагальнення основних вітчизняних і зарубіжних 

методичних розробок з проблеми встановлення розрахункової лісосіки на 

засадах безперервності та невиснажливості лісовикористання. Аналіз чинної 

методики визначення розрахункової лісосіки. 

7. Прогнозний розрахунок лісокористування та його оптимізація на 

підприємствах Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ і ВП 

НУБіП України «Боярська ЛДС» за чинними та запропонованими віками 

стиглості. 

8. Виявлення резервів підвищення продуктивності лісових ділянок та 

обсягів лісокористування в Київській області. 

Відповідно до поставлених завдань у дисертаційній роботі виділено два 

основні блоки дослідження: 

– дослідження з метою вивчення товарної структури соснових 

деревостанів залежно від віку насаджень (нормативи динаміки товарної 

структури деревостанів) та уточнення на їх основі віку стиглості 

експлуатаційних сосняків Київщини; 

– оптимізація лісокористування у підприємствах Київського ОУЛіМГ та 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» за чинними та запропонованими віками 

стиглості. 

Першим етапом дослідження був збір, аналіз та обробка дослідного 

матеріалу, що полягав у закладанні тимчасових пробних площ із рубанням  та 

обміром модельних дерев, а також збір матеріалів відведення ділянок у суцільні 

рубання лісу. При цьому було використано базу даних кафедри таксації лісу та 

лісового менеджменту і повидільну таксаційну базу даних Українського 

державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання 

(ВО «Укрдержліспроект»). 

Наступним етапом дослідження стало проведення оптимізаційних 

розрахунків лісокористування у підприємствах Київського обласного та  по      
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м. Києву управління ЛМГ та ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» із 

застосуванням відповідного програмного забезпечення для нової методики з 

розрахунку розміру головного  користування лісом [44], результати яких 

покладено в основу дослідно-виробничої перевірки моделей оптимізації 

використання деревних ресурсів лісу. 

Практичне значення майбутніх результатів:  

1. Пропозиції щодо оптимізації вікової та розмірно-якісної структури 

соснових лісів Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ та ВП 

НУБіП України «Боярська ЛДС». 

2. Оптимізація розрахункової лісосіки на основі відповідної організації 

лісового господарства. 

3. Прогноз оптимального лісокористування на довгостроковий період. 

 

2.2. Методика збору дослідного матеріалу 

Загальновідомо, що шлях пізнання пролягає від живого споглядання явищ 

природи до теоретичних узагальнень з наступним застосуванням набутих знань 

у практичній діяльності людини. По-іншому, будь-яке наукове пізнання 

характеризується трьома рівнями своєї реалізації [175]: емпіричним, 

теоретичним та методологічним, причому останній є стратегією наукового 

пізнання і містить у собі як обидва попередні, так і відповідні визначальні 

засади, на яких ґрунтуються дослідження. 

У філософії поняттям  «Методологія» називається вчення про способи 

організації і побудови теоретичної та практичної діяльності людини. 

Методологічний рівень досліджень реалізується порівняльним, історичним, 

комплексним, екологічним, системним та іншими науковими підходами. 

Нашим дослідженням значною мірою відповідає системний підхід [96]. 

Основними завданнями системного підходу [88] є представлення 

дослідних об’єктів як цілісних систем, що складаються з сукупності 

взаємопов’язаних елементів, побудова узагальнених моделей цих систем та їхнє 

дослідження. Визнання факту системної організації  Біосфери зумовило вибір 
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системного підходу як базового методичного принципу під час вивчення 

питань взаємодії суспільства і природи та запровадження в життя ідей сталого 

природокористування [84]. 

До речі, моделювання (фр. моделе – зразок, схожість) – це відтворення 

характеристик якогось об’єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для 

його вивчення. У наукових дослідженнях, пов’язаних із лісовим господарством, 

широко застосовують методи математичного моделювання, котрі описують 

властивості об’єкта у вигляді математичних формул. До таких методів слід 

віднести насамперед графо-аналітичний метод парних зв’язків, множинний 

регресійний аналіз [66, 196] та ін. 

Використання системного підходу в процесі виконання робіт полягає у 

розчленуванні досліджуваного об’єкта (ліси Київської області) на елементи 

(деревостани з переважанням основних лісоутворювальних деревних порід), що 

їх розглядають у єдності, тобто як систему. Прикладом системного підходу під 

час реалізації поставлених у роботі завдань є уточнення стиглостей соснових 

деревостанів у лісах різного функціонального призначення та оптимізаційні 

розрахунки головного лісокористування в об’єкті досліджень.  

Інструментами методологічних підходів є відповідні методики, що 

використовують для розв’язання конкретних завдань, наприклад, методика 

закладання пробних площ. 

Польові дослідження є одним із найважливіших етапів наукового 

пізнання, оскільки від їхнього проведення найбільше залежить кінцевий 

результат. Інакше кажучи, вони є визначальними щодо точності розробки та 

дослідно-виробничої перевірки необхідних нормативів, правильності висновків 

та рекомендацій виробництву. Збір даних зводили до закладання пробних площ 

за розробленою на кафедрі таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП 

України методикою, а також використання матеріалів відводів лісосік у рубки 

головного лісокористування і лісовідновні рубки, проведених працівниками 

кафедри, лісогосподарських підприємств і ВО «Укрдержліспроект». 
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Закладання пробних площ для вивчення розмірно-якісної структури 

деревостанів здійснювали за галузевим стандартом Мінагрополітики України 

«Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання» [160]. Відповідно до 

прийнятої методики їх закладено на відстані не ближче ніж 30 м від 

квартальних просік, доріг, меж лісу, зрубів та інших категорій не вкритих 

лісовою рослинністю та нелісових земель через весь виділ довгою стороною 

вздовж схилу. 

Розмір пробної площі встановлювали із врахуванням забезпечення на ній 

не менше 150 дерев основного елемента лісу, а за умови наявності в складі 

насадження чотирьох і більше деревних порід та середньому діаметрі 

насадження понад 50 см – не менше 100 дерев основного елемента лісу. 

Середній вік деревостану визначали за матеріалами лісовпорядкування та 

підрахунком кілець на пні зрубаних модельних дерев. На пробних площах 

проводили суцільний перелік дерев за видами, ступенями товщини й 

категоріями технічної придатності (ділові, напівділові й дровʼяні дерева). 

Діаметр дерев визначали стандартною мірною вилкою як 

середньоарифметичний із двох вимірів на висоті 1,3 м у двох напрямках – 

уздовж і в поперек схилу. 

Після виконання переліку на пробній площі вимірювали висоту дерев. 

Для всього діапазону діаметрів стовбурів обирали дерева основного елемента 

лісу, у яких вимірювали діаметр на висоті 1,3 м і висоту. Діаметр вимірювали з 

точністю до 0,1 см, а висоту – до 0,1 м. Для інших елементів лісу висоту 

вимірювали у трьох дерев, за діаметром близьким до середнього. На основі 

розподілу стовбурів дерев за ступенями товщини, пропорційно сумі площ 

поперечних перерізів кожного ступеня відбирали модельні дерева. 

Всі вибрані на пробній площі модельні дерева зрубували і 

розкряжовували на сортименти від зрізу до верхівки відповідно до вимог 

ГОСТ 9462-88 [56] за заданою довжиною сортиментів, котра становить для 

хвойних порід від 3,0 м із градацією в 0,5 м. 
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На кожну пробну площу заповнювали картку пробної площі. В картку 

пробної площі, окрім розподілу стовбурів, що ростуть, за ступенями товщини, 

для зрубаних модельних дерев записували товщину дерева в корі та без кори 

біля зрізу стовбура, на висоті 1,3 м від кореневої шийки. Для кожного 

сортименту, що був отриманий в результаті розкряжування модельних дерев, 

визначали його сорт, довжину та діаметр у верхньому відрізі. 

У той час як переліки дерев за елементами лісу та ступенями товщини в 

матеріалах відводів лісосік слугували конкретній меті – вивченню будови 

деревостанів для розробки нормативів динаміки їх товарної структури з 

наступним обґрунтуванням віку технічної стиглості сосняків Київщини, пробні 

площі закладали як із вищеназваною метою, так і для проведення різноманітних 

комплексних досліджень, пов’язаних із вивченням розмірно-якісної структури 

об’єму дерев та товарності деревостанів. 

За тривалістю нагляду пробні площі можуть бути постійними і 

тимчасовими [73].  По суті, постійні пробні площі в наших дослідженнях 

використовували у ВП НУБіП України «Боярська ЛДС». 

Тимчасовими є ті пробні площі, які використовують для характеристики 

сучасного стану насадження. Під час проведення лісовпорядкування до 

тимчасових відносять лише тренувальні пробні площі. Для всіх інших потреб 

закладають постійні пробні площі. Спостереження на них провадять через 

певний проміжок часу, як правило, через 5 або 10 років. Зазвичай постійні й 

тимчасові пробні площі мають прямокутну форму. Бажано, щоб довжина проби 

не перевищувала більш ніж у 2,0–2,5 рази її ширину. Постійні пробні площі 

[47] з усіх сторін обмежують візирами, у кутках закріплюють стовпами з 

відповідними написами. Дерева, що безпосередньо прилягають до пробної 

площі, позначають затисками або фарбою. Пробні площі прив’язують до 

просіки, візиру чи іншого орієнтира. Щоб запобігти світловому впливу, їх 

розташовують не ближче 30 м від квартальної просіки. 

Перед переліком дерев на пробній площі провадять окомірну таксацію 

насадження. Перелік здійснюють за елементами лісу в межах кожного ярусу, з 
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розподілом дерев за категоріями технічної придатності (ділові, напівділові, 

дров’яні) та ступенями товщини. Діаметр заміряють на висоті грудей. На 

постійній пробній площі місця замірів позначають фарбою і всі дерева 

нумерують. У стиглих і пристиглих насадженнях перелік провадять за  

4-сантиметровими ступенями товщини, у середньовікових із середнім 

діаметром до 16 см – за 2-сантиметровими, у молодняках – за 1-сантиметровими. 

Модельні дерева вибирають методом пропорційного ступінчастого 

представництва за межами пробної площі в прилеглій до неї частині виділу. 

 

2.3. Загальна характеристика та камеральна обробка дослідних даних 

Вихідною інформацією для виконання досліджень з уточнення віків 

стиглості експлуатаційних та рекреаційно-оздоровчих лісів слугували 

матеріали відведення і таксації 302 лісосік у виробничих умовах та матеріали 

28 пробних площ, закладених у пристиглих, стиглих і перестиглих соснових 

деревостанах Київської області з рубкою та обміром  на них 421 модельного 

дерева. Таксаційну характеристику пробних площ наведено у додатку Б, а його 

розподіл за класами бонітету та повнотами – на рис. 2.1. 

Дослідний матеріал був зібраний в соснових експлуатаційних лісах 

Київщини, а також рекреаційних соснових деревостанах перестійного віку, в 

основному за безпосередньою участю автора та, частково, взятий з бази 

науково-дослідних даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біотехнологій і природокористування України. 

Аналіз розподілу дослідного матеріалу за повнотами далекий від 

нормального, що пов’язано з попередніми дослідженнями кафедри таксації лісу 

та лісового менеджменту в перестійних соснових деревостанах рекреаційного 

призначення, котрі сильно зріджуються і в 150–170-річному віці мають повноту 

0,3–0,4 та потребують лісовідновних рубок. Між іншим, наступні дослідження 

автора з розробки нормативів динаміки товарної структури сосняків також 

потребують матеріалів у цьому віковому діапазоні. 
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Рис. 2.1 Розподіл дослідного матеріалу (пробні площі) за класами бонітету 

(А) та повнотами (Б) 

Розподіл дослідного матеріалу за класами бонітету в разі об’єднання проб 

найвищих класів бонітету в категорію – Іа  і вище є близьким до нормального. 

Обсяг дослідного матеріалу цілком достатній для отримання 

результативних об’єктивних матеріалів достатньої точності. 

Збір дослідного матеріалу виконано відповідно до вимог галузевих 

стандартів, а його обробку здійснено сучасними методами з використанням 

прикладних програм кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НУБіП 
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України, а також стандартних програм, котрі дозволяють найбільш повно 

проводити статистичну обробку даних. 

Деякі статистичні характеристики основних таксаційних показників 

дослідного матеріалу наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Статистична характеристика таксаційних показників пробних площ 

Таксаційний показник 
Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 
Середнє 

Стандартне 

відхилення 

Вік, років 81 170 130 27,4 

Діаметр, см 27,1 64,0 47,3 9,9 

Висота, м 21,5 42,0 30,4 4,8 

Бонітет (за шкалою  

М. М. Орлова) 
ІІІ ІВ І,3 І,2 

Повнота 0,31 0,79 0,54 0,15 

Запас на 1 га, м3 171 667 338 124,7 

Оскільки другою частиною дослідження є оптимізація лісокористування 

в лісах Київської області, то дослідними даними для проведення відповідних 

обчислень з бази даних ВО «Укрдержліспроект» були взяті матеріали розподілу 

вкритих лісовою рослинністю ділянок, що  внесені в розрахунок головного 

користування ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» та державних підприємств 

Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ. 

Ці дані були необхідні для аналізу та визначення розрахункової лісосіки. 

На їх основі відповідно до чинних [116] та запропонованих [49, 51] віків 

стиглості було проведено розрахунок розміру лісосіки головного користування 

за чинною методикою, а також за методикою кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту НУБіП України. 

Крім того, була здійснена дослідно-виробнича перевірка запропонованої 

методики розрахунку на матеріалах виробничого підрозділу НУБіП України 

«Боярська ЛДС» [136]. 

Дослідний матеріал, покладений у основу перевірки спроможності 

пропонованих моделей установлення величини розрахункової лісосіки, 
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представлений у додатку Б. 

Необхідно звернути увагу на значну наявну кількість господарських 

секцій. Слід зауважити, що чинна методика розрахунку розміру головного 

користування у найближчі 2–3 десятиріччя за умови подрібнення секцій 

спонукатиме до нагромадження перестиглого лісу (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2  

Кількість господарських секцій на об’єкті дослідження 

Державне підприємство 

Київського обласного та по 

м. Києву управління ЛМГ 

Кількість господарських секцій 

фактична 

з урахуванням 

організаційно-

технічних критеріїв 

у т.ч. з 

урахуванням 

мінімальної 

площі 

1. Білоцерківське 41 27 26 

2. Богуславське 50 24 22 

3. Бориспільське 58 26 21 

4. Вищедубечанське 30 18 16 

5. Димерське 30 19 17 

6. Іванківське 29 19 18 

7. Київське 20 13 12 

8. Клавдієвське 27 11 9 

9. Макарівське 32 19 16 

10. Поліське 22 13 10 

11. Переяслав-Хмельницьке 53 23 17 

12. Ржищівське 8 7 4 

13. Тетерівське 46 21 19 

14. Фастівське 40 23 19 

Всього: 486 263 225 

Так для сукупності державних підприємств Київщини фактична кількість 

господарських секцій становить 486, з урахуванням організаційно-технічних 

критеріїв – 263, а з урахуванням мінімальної площі лісосіки  (0,1 га) – лише 

225. Їх стане ще менше, якщо прийняти за мінімальну лісосіку площу від 0,5 га. 



53 

 

Тоді, залежно від віку рубки (50–140 років) деревостанів відповідної госпсекції, 

її мінімальна площа становитиме від 25 до70 га. 

Результати польових досліджень обробляли за допомогою комп’ютерної 

техніки математико-статистичними методами [110, 111, 112, 114] з 

використанням пакету прикладних програм, розроблених співробітниками 

кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України [178–180, 186], 

а також досліджень зарубіжних вчених [188–190, 192, 193, 195, 198]. 

Програма ПЕРТА (перелікова таксація) дає можливість отримати 

вичерпну таксаційну характеристику модельних дерев та деревостанів за 

результатами перелікової таксації дерев на пробних площах із рубкою та 

обміром модельних дерев, враховуючи їх форму, повнодеревність, об’єм, 

приріст за 5-річний або 10-річний період, а також такі середні таксаційні 

показники деревостанів, як: висоту, діаметр, суму площ поперечних перерізів 

дерев та їхній запас на 1 га, розмірно-якісну структуру запасу. В дослідженнях 

найбільше значення мало визначення за цією програмою об’ємів сортиментів 

модельних дерев та їхній запас у деревостанах, що необхідно для побудови 

відповідних нормативів. 

Обробка матеріалу за програмою ПЕРТА можлива за наявності хоча б 

двох модельних дерев основної породи. Модельні дерева також можуть бути 

для супутніх деревних порід. Якщо для певної деревної породи моделі відсутні, 

то розрахунки по ній здійснювали за моделями першої породи. В цьому 

випадку обробку матеріалу можна виконувати як за наявності заданих кривих 

висот відповідних деревних порід, так і за їх відсутності (тоді висоти за 

ступенями товщини другорядних деревних порід беруть відповідно до головної 

породи).Для проведення статистичної обробки експериментального матеріалу 

та одержання багатомірних моделей зв’язку між таксаційними параметрами 

деревостанів використовували методику К. Є. Нікітіна, А. З. Швиденко [112], 

реалізовану в програмі множинного регресійного аналізу РЕГАНА [179]. Як 

один із методів системного дослідження об’єктів, програма РЕГАНА слугує для 

обчислення параметрів і значень лінійних (відносно параметрів) регресійних 
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рівнянь за можливості операторного перетворення перемінних. Програма може 

працювати за наявності як обов’язкових, котрі входять до моделі без будь-яких 

статистичних обґрунтувань, так і вільних перемінних, котрі вносять до моделі 

за 5 % рівня значущості впливу чинника на результат, а також проводити 

розрахунок залишків та статистичних характеристик вихідних і перетворених 

величин. Програму ROZLIS (розрахунок лісосік) застосовували для розрахунку 

нормальної, 1-ї та 2-ї вікових, а також раціональної і скоригованої лісосік на 

весь оборот рубки лісостанів відповідних господарських секцій. Ці розрахунки 

були необхідні для обґрунтування розрахункових лісосік на довготривалий 

період. Оцінювання тісноти взаємозв’язку чинників парної регресії та їхнє 

аналітичне вирівнювання проводили за програмою АМУР, а відтворення в 

графічній формі отриманих результатів – за допомогою майстра діаграм 

програми Excel. За допомогою цього ж пакета будували трифакторні графічні 

моделі тощо. З метою встановлення закономірностей будови насаджень за 

діаметром, що необхідно для розробки нормативів товарної структури 

деревостанів та їхньої динаміки, використовували ще деякі програми: Шарльє 

(за розподілом Грама-Шарльє) [182],  ВЕРА (рахує ймовірність конкретного 

розподілу) [175],  WEIB (на основі трипараметричної функції Вейбулла) [148, 

188, 195], гамма-розподіл [149],  БУДОВА (на основі β–розподілу) тощо. В 

результаті відповідної перевірки було використано  β–розподіл [198],  як такий, 

що найкраще описує (у 82 % переліків) будову стиглих соснових деревостанів. 

Окрім програмного забезпечення кафедри лісової таксації та 

лісовпорядкування, в різноманітних дослідженнях і насамперед для 

математичного моделювання парних зв’язків та побудови графічних 

залежностей між відповідними показниками, використовували сервісні функції 

програми Excel 8.0 пакета MS Office, наприклад, функція оптимального пошуку 

рішень, в якій за критерій оптимальності приймали мінімізацію залишків 

квадратів відхилень фактичних та змодельованих значень параметрів дослідної 

величини. За програмою Excel 8.0 розраховували уточнені до одного року віки 

стиглостей деревостанів тощо. Програма Statistica [110] дозволяє найбільш 
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повно проводити статистичну обробку даних, тому її використовували під час 

дослідної перевірки за t-критерієм Стюдента якість нормативів сортиментної і 

товарної структури деревостанів. 

 

Висновки до другого розділу: 

1. В основу досліджень покладено значний дослідний матеріал, 

представлений результатом таксації 28 пробних площ із рубкою модельних 

дерев у насадженнях основних лісоутворювальних порід, а також 302 

виробничими матеріалами відведення деревостанів у рубку головного 

користування. 

2. Для проведення оптимізації лісокористування в лісах Київської 

області з бази даних ВО «Укрдержліспроект» були взяті матеріали розподілу 

вкритих лісовою рослинністю ділянок, що вносять в розрахунок головного 

користування  ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» та державних підприємств 

Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ. 

3. Відповідно до поставлених завдань у дисертаційній роботі виділено 

два основні блоки дослідження: 

– дослідження з метою вивчення товарної структури соснових 

деревостанів залежно від віку насаджень та уточнення на їх основі віку 

стиглості експлуатаційних сосняків Київщини; 

– оптимізація лісокористування у підприємствах Київського обласного та 

по м. Києву управління ЛМГ та ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» за 

чинними та запропонованими віками стиглості. 

4. Результати польових досліджень обробляли за допомогою 

комп’ютерної техніки сучасними математико-статистичними методами [110, 

111, 112, 114] з використанням пакету прикладних програм, розроблених 

співробітниками кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП 

України [178–180, 186], а також досліджень зарубіжних вчених.  

5. У лісогосподарських підприємствах відмічена надмірна кількість 

господарських секцій, що веде до нагромадження перестійного лісу. 
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Результати досліджень цього розділу відображено у публікаціях: 

«Моделювання динаміки товарності соснових деревостанів Київщини» [48],       

«Моделювання динаміки якісної структури деревостанів та обґрунтування віку 

стиглості в соснових лісах Київщини» [49], "Оптимізація лісокористування у 

лісах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»" [50]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТИГЛІСТЬ ТА ТОВАРНА СТРУКТУРА СОСНОВИХ   

ДЕРЕВОСТАНІВ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Короткий історичний огляд досліджень товарної структури та віку 

стиглості деревостанів 

Організація раціонального лісокористування починається з вивчення 

лісових ресурсів, причому одним із найголовніших якісних показників яких є 

їхня товарна структура. Народне господарство потребує не будь-якої деревини, а 

певний обсяг високоякісних сортиментів, котрі мають бути вирощені та 

заготовлені в лісах країни.  

Товарна структура характеризує розміри та якість деревини. Від 

характеристики товарної структури залежить вартість деревини, що 

відпускається на корені, розмір заготівель відповідних сортиментів, робота 

деревообробних або меблевих підприємств та ціла низка інших завдань, у тому 

числі й обґрунтування стиглостей лісу та оптимізація лісовикористання за 

запропонованими віками стиглості деревостанів.  

На товарну структуру насаджень впливає певна сукупність чинників – вік 

деревостанів, їх відповідність лісорослинним умовам, режим лісовирощування, 

мета і напрям ведення лісового господарства, а також такі явища, як: повені, 

засухи, буревії, вогнища шкідників тощо.  

Таксацію запасу окремих деревостанів під час лісовпорядкування або 

сортиментацію запасів деревини великих лісових масивів у виробничих умовах 

виконують здебільшого не за сортиментними, а за товарними таблицями. У 

зазначених нормативах, входами до яких є деревна порода, середній діаметр і 

відсоток ділових стовбурів (клас товарності) деревостану, наведено у відсотках 

середній вихід основних ділових сортиментів, дров та відходів. Отже, 

застосування товарних таблиць не потребує виконання переліку дерев і 

скорочує матеріальні витрати на визначення розмірно-якісної структури запасу. 
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Уперше таблиці типу товарних були розроблені на початку ХХ століття 

М. Берінгером для таксації ялинових деревостанів. В цих таблицях у відсотках 

було наведено частку участі окремих лісоматеріалів у загальному запасі 

деревостану [142]. Надалі в 30-х роках ХХ століття М. П. Анучін осучаснив 

товарні таблиці, в яких у відсотках було подано розподіл запасу лісостанів за 

окремими сортиментами [8, 9]. В основу цих нормативів було покладено 

закономірності будови деревостанів за товщиною і якісними категоріями дерев 

залежно від середнього діаметра насадження. 

Відповідно до форми товарних таблиць, за ними розраховують: вихід 

промислових сортиментів, вихід розмірно-якісних категорій деревини або зразу 

як ті, так і інші показники, виражені у відсотках від запасу насадження, залежно 

від породи, середнього діаметра деревостану та його класу товарності, 

зумовленого фаутністю насадження. 

До деяких товарних таблиць, якщо це необхідно і підтверджено аналізом 

дослідного матеріалу, додатковим входом може бути середня висота 

деревостану, або такі пов’язані з нею показники, як бонітет, розряд висот. 

Так, М. В. Третьяков, П. В. Горський  [170] та деякі інші вчені вважають, 

що середня висота елемента лісу впливає на сортиментну структуру запасу 

деревостану і, відповідно, має бути одним із входів до нормативів товарності. 

За даними М. П. Анучіна [8] середня висота деревостану суттєво не впливає на 

вихід сортиментів. Цю особливість підтвердили також О. Г. Мошкальов  [107, 

108], П. М. Верхунов  [29, 30] та деякі інші вчені. Відповідно, у практиці лісової 

таксації найчастіше використовують товарні таблиці, входами до яких є 

деревна порода, середній діаметр і клас товарності деревостану (або відсоток 

ділових дерев). 

Вихідний матеріал для складання товарних таблиць можна одержати 

наступними шляхами: 

1.  У результаті суцільного обліку розкряжованої на сортименти деревини 

на пробних площах. 
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2.  На основі обліку виходу категорій деревини з модельних дерев на 

пробних площах. 

3.  За сортиментними таблицями. 

4.  Окомірним визначенням виходу сортиментів за ступенями товщини та 

якісного стану дерев. 

5. За математичними моделями будови деревостанів за діаметром 

стовбурів і якісної характеристики запасу залежно від таксаційних ознак 

насадження. 

Найточнішим є перший спосіб, однак через значні затрати праці та витрати 

коштів використовують його рідко. Спосіб моделей за достатньої кількості та 

репрезентативності зібраного матеріалу забезпечує необхідну точність 

нормативів, які часто застосовують у районах інтенсивного ведення лісового 

господарства, зокрема і в Україні. Останній метод (окомірне визначення виходу 

сортиментів) має лише історичне значення і в умовах України його не 

застосовують. 

Найбільш детальним є метод розробки товарних таблиць, який 

запропонував О. Г. Мошкальов [107, 108]. Суть його полягає у тому, що на 

основі значного за обсягом дослідного матеріалу для насаджень певної деревної 

породи та умов місцезростання розробляють дві моделі будови: загального 

розподілу дерев за товщиною і якісного складу запасу, тобто, розподілу ділових 

дерев. Використовуючи математично-статистичні методи, О. Г. Мошкальов 

встановив, що товарна структура деревостанів залежить від кількох чинників: 

діаметра, висоти, віку, повноти, складу деревостану, типу лісу. Однак під час 

розробки нормативів для застосування у виробничих умовах, частину цих 

чинників не враховують. 

Третій і п’ятий методи досить-таки подібні, як от і сортиментні таблиці 

та ряди розподілу дерев за ступенями товщини можуть бути описані 

математичними моделями і розраховані сучасними методами. 

Товарні таблиці можуть доповнювати даними про вихід промислових 

сортиментів, причому спочатку вказують максимальний вихід найбільш цінних 
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сортиментів. При цьому використовують дані щодо взаємного замінювання 

сортиментів. Цінність сортиментів та їх якість знижуються зі збільшенням 

порядкового номера їхнього паспорта, така ж ситуація і з їх взаємним 

замінюванням. 

Метод розробки нормативів товарності деревостанів за сортиментними 

таблицями і рядами розподілу дерев за ступенями товщини найдоступніший 

для широкого застосування у виробничих умовах, оскільки не потребує значних 

витрат праці та коштів. На основі цього методу кафедрою таксації лісу та 

лісового менеджменту НУБіП України також були розроблені численні 

нормативи товарної структури деревостанів, в основному опубліковані у 

довідниках для таксації лісів України [93, 116]. 

Опрацювання нормативів товарності соснових деревостанів здійснювали 

за розробленою на кафедрі лісової таксації та лісовпорядкування НУБіП України 

методикою [76, 113, 115], основні положення якої наступні:  

1. За результатами обробки дослідного матеріалу встановлюють параметри 

будови сосняків. 

2. За цими параметрами на основі β−розподілу програмним шляхом 

(програма БУДОВА) залежно від середнього діаметра деревостану з градацією в 

4 см будують ряди розподілу загальної кількості дерев (зокрема і ділових) за 

ступенями товщини. 

3. Для отримання товарних таблиць перемножують значення об’ємів 

виходу відповідних категорій деревини з ділових стовбурів (беруть із 

попередньо розроблених сортиментних таблиць), а також об’єми дров’яних 

стовбурів (рівні діловим) на кількість цих дерев, одержаних із рядів розподілу 

діаметра за ступенями товщини.  

4. З метою отримання товарних таблиць у відносних величинах (%) 

необхідно запаси відповідних категорій деревини поділити на загальний запас 

деревостану. 

Скорочений опис визначення параметрів β−розподілу будови деревостанів 

за діаметром наступний:  
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− динаміку відсотка ділових стовбурів (𝑃′) у лісостанах залежно від 

їхнього середнього діаметра моделюють однією із відомих функцій росту 

(Томазіуса, Мітчерліха тощо); 

− параметрами моделі розподілу діаметра є 𝐿1 та 𝐿2 – відповідно 

мінімальне та максимальне значення діаметра у деревостані залежно від його 

середнього діаметра; 

− визначають 𝑉заг , 𝑉діл , 𝑉дp − коефіцієнти мінливості діаметра усього 

деревостану і його ділової та дров’яної частин; 

− знаходять співвідношення мінливості ділової та дров’яної частин 

деревостану до його загальної мінливості: 𝑇𝑣 =
𝑉діл

𝑉заг
 , та 𝑇𝑣

1 =
𝑉дp

𝑉заг
 , причому 

значення 𝑇𝑣 та 𝑇𝑣
1 визначають як функцію від 𝑃′ за степеневою функцією 

𝑇𝑣 = 𝑎 + 𝑏 ∙ (𝑃′)𝑐 в якій 𝑎, 𝑏, 𝑐 є числовими параметрами цього рівняння. 

Результати товаризації соснових деревостанів за цією методикою були 

представлені у багатьох роботах, однак остаточний чинний їх варіант наведено 

в лісотаксаційному довіднику [93]. 

Нормативи динаміки товарності деревостанів є основою для встановлення 

кількісної та технічної стиглостей насаджень, а у випадку їх доповнення 

даними про вартість відповідних категорій ліквідної деревини – ще й 

господарської та якісної стиглостей насаджень. 

Таблиці динаміки товарності деревостанів – це нормативи ходу росту 

насаджень, в яких запаси деревини диференційовані за розмірно-якісними 

категоріями. 

Одним із перших та найбільш вдалих прикладів доповнення таблиць ходу 

росту даними, що характеризують зміну товарності насаджень, є виконана у 

1940 році робота Ф. П. Мойсеєнка [104], в якій наведено динаміку товарності 

чорновільхових деревостанів. У цих нормативах вихід ділової деревини, 

зокрема за сортиментами, а також дров та відходів наведено у відсотках до 

загального запасу, їх визначають за таблицями ходу росту. Дещо пізніше 

подібні нормативи були розроблені М. В. Давидовим [62, 63] для основних 
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деревних порід України. Нормативи ходу росту для основних деревних порід у 

цих роботах доповнювали даними про якісну структуру їхнього запасу. 

Існує значна кількість нормативів росту деревостанів: нормальних, 

модальних або цільових. Усі ці нормативи, під час їхнього використання для 

моделювання таблиць динаміки товарності деревостанів, мають як свої 

недоліки, так і переваги.  

Найправильнішим було б моделювати динаміку товарної структури 

великих лісових об’єктів залежно від ходу росту модальних, тобто, середніх для 

цього регіону деревостанів. Проте чимало недоліків цих нормативів і 

насамперед неможливість використання даних таблиць для оцінювання 

лісостанів, котрі за своїми параметрами істотно відрізняються від середніх 

насаджень, дуже звузили сферу розробки і застосування таблиць ходу росту 

модальних деревостанів.  

Для оцінювання ходу росту переважно використовують нормативи для 

нормальних деревостанів. Вони зручні в користуванні, однак не зовсім 

відтворюють реальний ріст та товарну структуру насаджень України, адже 

являють собою теоретичну модель ведення лісового господарства.  

Більш наближеним до реальних умов є формування деревостанів за 

цільовими програмами лісовирощування, в основу яких покладено відомий 

лісівничий принцип, за яким у лісі необхідно бувати частіше (з рубками 

догляду), а брати деревини слід менше (інтенсивність рубок має бути 

помірною). Отже, вирощування насаджень за цільовими програмами – завдання 

цілком реальне, однак лише за умови належного фінансування відповідних 

видів робіт. 

Порівняно з середніми деревостанами, цільові та, особливо, нормальні 

насадження характеризуються більшою повнодеревністю, кращою якісною 

структурою (наприклад, за рахунок інтенсивного очищення стовбура від гілок), 

проте меншим діаметром у віці стиглості.  

За дослідженнями В. Ф. Багінського [17], цільовий діаметр у 

низькоповнотних та високоповнотних деревостанів відрізняється на 2–7 см 
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залежно від породи і бонітету, за рахунок чого різниця у віці технічної 

стиглості цих категорій насаджень, зокрема, не перевищує 10-річного класу 

віку. Отже, нормативи динаміки товарності насаджень можна розробляти на 

основі таблиць ходу росту як цільових, так і модальних або нормальних 

деревостанів. 

Момент рубки лісу в усі часи був і є одним із основних питань лісового 

господарства. Термін “вік рубки” означає той мінімальний вік, починаючи з 

якого можна за нормальних обставин рубати деревостан. 

Найважливішим чинником, котрий впливає на  величину віку рубки, 

виступає стиглість лісу. Так, у першій російській лісовпорядній інструкції 

(1845 р.) момент рубки лісу визначався його віком і складав 120 років для 

хвойних порід та 60 років для берези.  

Поняття “стиглості лісу” ще в ХІХ столітті почав широко використовувати 

у своїх працях Ф. К. Арнольд [11]. Однак найбільший вклад у розробку теорії 

стиглостей лісу вніс М. М. Орлов [118]. Пізніше це питання вивчали 

Г. П. Мотовілов [106], Є. Я. Судачков [169], М. П. Анучін [10], 

В. Ф. Багінський [17] та багато інших дослідників.  

Під стиглістю лісу розуміють такий його стан, при якому він найбільшою 

мірою відповідає меті господарства, тобто найповніше задовольняє потреби 

останнього у конкретних сортиментах деревини або виявляє свої корисні 

властивості. 

За Лісовим кодексом України [92], вік стиглості деревостанів 

визначається, виходячи з основного цільового призначення лісів, функцій, які 

вони виконують, продуктивності, біологічних особливостей деревних порід, 

лісорослинних умов, природних зон, а також способів відновлення лісу. 

Теорія лісовпорядкування розглядає не одну стиглість, а вивчає різні її 

види. Одні з них визначають природними процесами росту і розвитку дерев та 

лісостанів, інші – технічними й економічними розрахунками та господарськими 

умовами. Кожен із видів стиглості характеризує певний стан насадження, 
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відповідність його конкретним вимогам, пов’язаним із віком насаджень та 

господарськими потребами. 

За Г. П. Мотовіловим [106], всі види стиглості можуть бути поділені на дві 

групи: біологічні (природна, відновлювальна та фізіологічна) й економічні 

(кількісна, технічна, господарська, якісна, захисна тощо). 

Розглянемо деякі з цих видів стиглостей. 

Кількісною стиглістю називають той стан дерева чи насадження, при 

якому їхній середній об’ємний приріст досягає максимальної величини. 

Характерною особливістю віку, за якого настає ця стиглість, є рівність 

середнього і поточного приростів, що вперше математичним шляхом було 

доведено К. Є. Нікітіним [114].  

 Віком господарської стиглості називають такий вік насадження, коли 

воно забезпечує максимальний середній річний грошовий прибуток. Щорічну 

прибутковість визначають величиною річного приросту деревини та його 

вартістю. При цьому чим більшою буде різниця у вартості між грубими і 

дрібними сортиментами, тим більшим буде вік господарської стиглості. 

Орлов М. М. [117] стверджував, що в господарствах, орієнтованих на 

максимальне одержання ділової деревини, вік господарської стиглості 

знаходиться між віком кількісної та якісної стиглостей, а в господарствах, 

зацікавлених в одержанні максимальної маси деревини, незважаючи на її 

якість, вік господарської й кількісної стиглостей збігається. 

У науковій літературі дискутується питання щодо визначення кількісної і 

технічної стиглості – за наявним запасом чи за загальною продуктивністю 

конкретного деревостану.  

Прихильниками першої пропозиції були Ф. К. Арнольд [11], 

А. Н. Карпов [75], Г. П. Мотовілов [106], Ф. П. Мойсеєнко [105] та ін. З часом, 

П. В. Воропановим [36] була висловлена ідея про встановлення кількісної та 

технічної стиглостей за загальною продуктивністю, прихильниками якої можна 

вважати М. М. Свалова [146], В. Ф. Багінського [17]. Розрахунки стиглостей за 
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загальною продуктивністю дають у середньому на 7–15 років вищі віки 

стиглості порівняно з розрахунками за запасом наявного деревостану.  

У наших дослідженнях, як і в розроблених кафедрою таксації лісу та 

лісового менеджменту довідкових матеріалах [93, 116], розрахунки стиглостей 

виконували за наявним запасом деревостанів, що пов’язано зі складністю 

отримання об’єктивних даних щодо структури запасу деревини від рубок 

догляду та природного відпаду.  

Найбільш важливою стиглістю є технічна. За нею встановлено всі чинні на 

цей час віки рубок в експлуатаційних лісах України.  

Поняття технічної стиглості було запроваджено ще на початку ХХ 

століття, однак його суть істотно змінювалася з часом. М. К. Турский [172] 

вважав віком технічної стиглості той вік деревостану, в якому переважає 

потрібний сортимент. Г. П. Мотовілов [106] запропонував визначати технічну 

стиглість вже за максимальним середнім приростом групи провідних 

сортиментів. Так, В. В. Антанайтіс, В. В. Загрєєв [7] вважали, що за умов 

інтенсивного ведення лісового господарства, коли всі заготовлені у лісі 

сортименти мають збут, вік технічної стиглості правильніше встановлювати не 

за провідними сортиментами, а за категоріями величини ділової деревини. 

М. П. Анучін [10] запропонував в основу розрахунків технічної стиглості брати 

планову народногосподарську сортиментну структуру лісозаготівель та дані 

обліку лісового фонду. Питаннями обґрунтування технічної стиглості також 

займалися К. Є. Нікітін [113], Є. Я. Судачков [169] та інші дослідники. За 

сучасних умов технічною стиглістю називають такий стан насадження, при 

якому спостерігається максимальний середній приріст провідного сортименту 

або групи основних сортиментів. 

Технічна стиглість відображає цільову спрямованість господарства у 

певних економічних і природних умовах. За нею встановлюють оптимальні 

віки рубок головного користування насаджень в експлуатаційних лісах. Вік, 

коли настає така стиглість, називають віком технічної стиглості. Як і вік 

кількісної, вік технічної стиглості залежить від породи, лісорослинних умов. На 
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вік технічної стиглості також впливає середній діаметр провідного сортименту, 

повнота насадження (у зімкнутих деревостанах він настає пізніше).  

Під час встановлення технічної стиглості необхідно враховувати, що, 

починаючи з певного віку, у насадженні спостерігається значне зниження 

виходу ділової деревини та її якості за рахунок пошкодження дерев хворобами, 

тому вік технічної стиглості знаходять за екстремумами зміни з віком 

середнього приросту провідних сортиментів чи категорій крупності ділової 

деревини, побудованих за даними нормативів динаміки товарної структури. 

Низка вчених (К. К. Абрамович [1], В. Ф. Багінський, Л. Д. Єсімчик [17]) 

пропонують визначати вік технічної стиглості за відповідним середнім 

діаметром, після досягнення якого деревостан може бути призначеним у рубку. 

Такий діаметр у науковій літературі було прийнято називати цільовим. 

Слід погодитися, що призначення віку головних рубок за цільовим 

діаметром є цікавим з огляду науки, однак його практичне застосування на цей 

момент часу обмежується наявністю значних проблем в організації і веденні 

лісового господарства та законодавчій базі. Наприклад, відмова від чинного 

методу класів віку може призвести до призначення в рубку головного 

користування низькоповнотних деревостанів, які досягли цільового діаметра за 

рахунок проведення за низовим методом прохідних рубок сильної 

інтенсивності. 

 

3.2. Динаміка головного користування у Київському обласному та по 

м. Києву управлінню ЛМГ та його товарна структура 

Під час аналізу дослідного матеріалу було виявлено, що на Київщині у 

рубку головного користування поступають сосняки значно нижчої якості, ніж 

передбачалося відповідними нормативами для сосняків 1-го класу товарності 

(вважають, що до цього класу відносять абсолютну більшість соснових 

деревостанів стиглого віку, не пошкоджених шкідниками та хворобами [42], а 

вихід ділової деревини в них  становить близько 80 %). Так, середній відсоток 

ділових стовбурів сосни в сосняках Київської області ІХ–ХІ класу віку, 
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відведених в рубку головного користування, становить 74 %, а вихід ділової 

деревини – близько 62 %. Крім того, середня повнота цих деревостанів – 0,67, з 

віком ще більше знижується і в 150–170-річному віці становить 0,4. У табл. 3.1 

наведено об’єм лісозаготівель соснової деревини, а в зв’язку з майбутніми 

оптимізаційними розрахунками головних рубок по всіх госпсекціях, в табл. 3.2 

– загальний обсяг лісозаготівель, зокрема за основними породами, проведений 

підприємствами Київського обласного та по м. Києву управління ЛМГ за 2018 

рік (дані вибрані із форми 8-річного звіту Київського обласного та по м. Києву 

управління ЛМГ за 2018 рік).  

Як видно з табл. 3.1, найбільший обсяг рубок головного користування 

припадає на Тетерівський, Іванківський, Макарівський та Димерський лісгоспи,  

які разом заготовляють в області понад 60 % соснової деревини. Слід 

зазначити, що у 2018 році заготівля технічної деревини становила 21,5 %, тоді 

як балансів – лише 4,8 %. Ці сортименти у багатьох випадках взаємозамінні, 

про що свідчить приклад Макарівського держлісгоспу, який заготовив у 2018 

році понад 8 тис. м3 балансів за рахунок технічної сировини (заготовлено лише 

28 м3). До речі, вихід ділової деревини в Макарівському держлісгоспі значно 

вищий, ніж в середньому на підприємствах Київського обласного та  по м. 

Києву управління ЛМГ, і становить 68,2 %. 

Звичайно, баланси заготовляють лише там, де є можливість їхньої 

реалізації, однак досвід вищеназваного лісогосподарського підприємства слід 

вивчати та поширювати. 

Порівняння структури лісозаготівель соснової деревини від рубок 

головного користування на підприємствах Київського обласного та  по м. Києву 

управлінню ЛМГ та України в цілому показало, що вихід найбільш цінного 

сортименту – пиловника в Київській області (56,3 %) значно вищий, ніж по 

Україні (40,7 %), що в основному відбувається за рахунок більш дрібного 

сортименту – будівельного лісу. На наш погляд, це явище пов’язане з 

регіональними лісорослинними умовами, адже сосняки Київщини відносять до 

найбільш продуктивних на Україні. 
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Таблиця 3.1 

Об’єм лісозаготівель соснової деревини, проведений підприємствами Київського обласного та по м. Києву 

управлінню ЛМГ за 2018 рік 

Назва державного 

підприємства 

Вихід сортиментів за найменуваннями, тис. м3 Разом 

Сорт половника будівель-

ний ліс 
баланси 

технічна 

сировина 
дрова тис. м3 % 

І ІІ ІІІ разом 

1. Білоцерківське 45 462 613 1120 - - 577 311 2008 0,7 

2. Богуславське 617 872 3280 4769 49 155 3293 122 8388 3,0 

3. Бориспільське 601 700 1059 2360 - 163 487 806 3816 1,4 

4. Вищедубечаське 1295 2168 1288 4751 - 621 2013 1209 8594 3,1 

5. Димерське 3588 9743 5465 18796 884 2275 6040 2579 30574 10,9 

6. Іванківське 2029 13373 9139 24541 - 751 13532 1482 40306 14,3 

7. Київське 709 1259 2040 4008 - 47 2790 1920 8765 3,1 

8. Клавдієвське 431 856 8987 10274 244 - 3891 6615 21024 7,5 

9. Макарівське 3172 8347 6943 18462 53 8061 28 12344 38948 13,9 

10. Поліське 303 4312 4361 8976 - 70 8036 837 17919 6,4 

11. Переяслав-Хмельницьке 94 6098 3080 9272 1589 - 3878 2216 16955 6,0 

12. Ржищівське - - 943 943 - - 619 354 1916 0,7 

13. Тетерівське 3968 31979 804 36751 26 1194 9485 12423 59879 21,3 

14. Фастівське 1410 4585 1550 7545 8 - 4512 200 12265 4,4 

15. Ржищівське військове 979 1955 2843 5777 424 274 1348 1869 9692 3,4 

Разом:                       тис. м3  19,24 86,71 52,40 158,35 3,28 13,61 60,53 45,28 281,05 100,0 

                                   % 6,8 30,9 18,6 56,3 1,2 4,8 21,5 16,1 - 100,0 

Разом по Україні:     % 6,6 16,2 17,9 40,7 13,1 5,2 19,3 21,6 - 100,0  

 

6
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Таблиця 3.2 

Загальний обсяг лісозаготівель, проведений підприємствами Київського обласного та  по м. Києву управління 

ЛМГ за 2018 рік 

Назва 
Обсяг лісозаготівель за панівними породами, тис. м3 

 

сортименту всього  сосна дуб ясен береза вільха 

  

загальни

й 
з РГК всього з РГК всього з РГК всього з РГК всього з РГК всього з РГК 

Пиловник  355,3 183 328,7 158 15,1 14 4,6 4,2 0,2 0,2 0,7 0,7 

зокрема, І сорт 27,9 21,6 25,6 19 1,6 1,6 0,7 0,7 - - - - 

               ІІ сорт 165,3 91,3 160,6 87 3,4 3,3 1,1 1,1 - - - - 

               ІІІ сорт 162,1 69,8 142,6 52 10,1 8,6 2,8 2,4 0,2 0,2 0,6 0,7 

Будліс, всього 12,9 3,3 12,9 3,3 - - - - - - - - 

Баланси, всього 46,1 18,1 40,6 14 2,3 1,6 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 

Рудстійка 0,3 - 0,3 - - - - - - - - - 

Фансировина для стругання 1,2 0,9 - - 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 - 0,1 - 

зокрема, І сорт 0,1 0,1 - - - - - - - - - - 

               ІІ сорт 1 0,8 - - 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 - 0,1 - 

Фансировина для лущіння 14,5 13,4 - - - - - - 4,9 4,2 9,6 9,1 

Лісоматеріали круглі 430,3 218 382,6 175 18 16 5,1 4,6 6,5 5,7 10,7 10,2 

Техсировина 586,4 106 512,3 61 23,2 12 5,7 4,5 6,3 5,6 6,6 6 

Дрова паливні 603,3 99,5 469,6 45 46,1 19 6,1 3,2 18 7,4 8,7 6,4 

Лісопродукція, всього 1620 424 1364,4 281 87,2 46 17 12 31 18,7 26 22,6 

             

6
9

 



70 

 

 

Аналіз табл. 3.2 показав, що головне користування (423,8 тис. м3) 

становить лише 26, 2 % від всього обсягу лісозаготівель  області (1620 тис. м3). 

У той же час соснової деревини заготовлюють 84,2 % від обсягу всіх рубок та 

66,3 % від рубок головного користування. Слід зауважити, що в загальному 

обсязі заготівлі деревини від рубок головного користування дубова деревина 

займає 10,9 %, ясенова – 2,8 %, березова – 4,4 % та вільхова – 5,3 %. Також 

заготовляють грабову, осикову, липову та деяку іншу деревину. 

Слід звернути увагу на динаміку зменшення частки лісозаготівель від 

загального їхнього обсягу. На тепер обсяг рубок, пов’язаних із веденням 

лісового господарства, становить майже три четверті  від загального їхнього 

об’єму. І це, в основному, не рубки догляду, а санітарні та лісовідновні рубки. 

На нашу думку, таке зниження якісної структури Київських сосняків 

сталося як внаслідок глобальних кліматичних змін протягом останніх 

десятиріч, так і з-за неправильного ведення лісового господарства, коли 

інтенсивними рубками (догляду та вибірковими) вибирають кращі дерева, або 

ж не вирубують ті, що всихають, перестійні деревостани в лісопарковій частині 

зеленої зони міст. 

 

3.3. Моделювання нормативів динаміки товарної структури сосняків 

Київщини за категоріями захисності 

Основним таксаційним показником, який характеризує продуктивність 

деревостану, є його бонітет. У цілому соснові ліси Київської області є найбільш 

продуктивними на Україні і у молодому віці зростають за середнім бонітетом 

Іа,6, причому їх продуктивність з віком дещо спадає і загалом, починаючи з  

ІХ класу віку, соснові деревостани зростають за І-м класом бонітету. 

Об’єктом досліджень послужили стиглі та перестійні сосняки Київської 

області. Визначення віку стиглості деревостанів здійснювали за нормативи 

динаміки їх товарної структури, у процесі розробки яких було використано 

результати таксації 28 пробних площ та матеріали відведення лісосік у рубку 

головного користування на 302 ділянках стиглого соснового лісу. Оскільки 
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нормативів ходу росту модальних соснових деревостанів Київської області не 

існує, для розробки їх ескізів для деревостанів І-го класу бонітету, за яким 

зростають модальні сосняки області (детальна розробка повноцінних 

нормативів – тема окремого дисертаційного дослідження) були використані 

таблиці ходу росту повних соснових насаджень І-го класу бонітету природного 

походження [95] (з них було взято хід росту по висоті, яка має низьку 

мінливість порівняно з таксаційними показниками деревостанів), уточнених 

фактичними дослідними даними динаміки середнього діаметра, частки ділових 

дерев, повноти та запасу (у тому числі й за категоріями технічної придатності, 

що у подальшому буде необхідним для моделювання нормативів динаміки 

товарної структури деревостанів).  

 

Рис. 3.1 Залежність між віком та часткою ділових дерев у модальних 

соснових деревостанах 

Наведену на рис. 3.1 залежність між віком та відсотком ділових дерев у 

модальних соснових деревостанах можна виразити формулою: 

𝑃𝑖
𝑐𝑚 = 198 − 3,5 ∙ 𝐴𝑖 + 3,330 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑖

2 − 1,086 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑖
3, 𝐴𝑖 ≥ 80, 𝑅2 = 0,97, (3.1)  

де   𝑃𝑖
𝑐𝑚 – частка (у %) ділових стовбурів у деревостані певного віку; 

𝐴𝑖 – вік деревостану. 

Динаміку росту модальних сосняків Київщини за середнім діаметром 

(Д𝑖
мод

) та повнотою (𝑃𝑖
мод

) у віці (𝐴𝑖) від 80 до 170 років було змодельовано за 

наступними формулами: 

Д𝑖
мод = (1 + 0,023 ∙ (𝐴𝑖 − 80)) ∙ (−0,94 + 0,481 ∙ 𝐴𝑖 − 1,31 ∙ 103 ∙ 𝐴𝑖

2), 𝑅2 = 0,96  (3.2)  
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𝑃𝑖
мод = −5,123 + 8,21 ∙ 𝐴𝑖

−0,0767, 𝑅2 = 0,92                 (3.3) 

Запас же розраховували шляхом множення модальної повноти (𝑃𝑖
мод

) на 

нормативний нормальний запас природних сосняків [95] відповідного віку. 

Після вирівнювання модель запасу (𝑀𝑖
мод

) набула такого графічного 

(Рис. 3.2) та математичного (3.4) вигляду: 

𝑀𝑖
мод

= 22,46 + 9,38 ∙ 𝐴𝑖 − 7,78 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑖
2 + 1,89 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑖

3, 𝑅2 = 0,98.      (3.4)  

 

Рис. 3.2 Залежність між віком та стовбуровим запасом у модальних 

соснових деревостанах. 

Із рис. 3.2 видно, після 100-річного віку запас модальних сосняків починає 

істотно знижуватись, а після 120-річного їх тримати на корені недоцільно. 

Так як середній діаметр має надважливе значення під час обґрунтування 

віку технічної стиглості деревостанів, у наступному провели більш детальні 

дослідження динаміки росту сосняків Київщини за діаметром з застосуванням 

додаткової інформації. Тоді з бази даних ВО «Укрдержліспроект» на  

1.01.2018 року для Київського обласного та по м. Києву управління ЛМГ було 

вибрано 27,7 тис. га можливих для експлуатації пристиглих, стиглих та 

перестійних сосняків І-го класу бонітету та 126 переліків лісосік насаджень І-го 

бонітету, відведених у рубки головного користування (відбір деревостанів лише 

І-го класу бонітету здійснювали тому, що так зростають модальні сосняки 

Київщини, починаючи з ІХ класу віку). 

Результати досліджень (рис. 3.3) було нанесено на приведений від класів 

віку до цілих десятиріч графік динаміки середнього діаметра соснових 
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експлуатаційних (𝐷𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙) та рекреаційних (𝐷𝑟𝑒𝑘𝑟) лісів. Крім того, для 

порівняння на графік було нанесено криву динаміки середнього діаметра 

(Д𝑖
мод

), розрахованого за формулою 3.2. 

 

Рис. 3.3 Динаміка росту за діаметром модальних соснових деревостанів   

І-го класу бонітету різних категорій захисності експлуатаційних та 

рекреаційних лісів Київського обласного та по м. Києву управління ЛМГ [51]. 

Як видно з рис. 3.3, розбіжності між ходом росту експлуатаційних та 

рекреаційних сосняків починаються з 110-річного віку. Як базову модель 

вибирають графік динаміки середнього діаметра соснових рекреаційних лісів 

(рівняння 3.5), оскільки соснових деревостанів І-го класу бонітету ХІ-го класу 

віку і старших в наявності серед рекреаційних лісів понад 1300 га, а серед 

експлуатаційних – лише близько 100 га. 

Остаточна формула динаміки середнього діаметра модальних деревостанів 

Д𝑖
мод = 𝐷𝑟𝑒𝑘𝑟 набуде такого вигляду 

𝐷𝑟𝑒𝑘𝑟 = 7,00 + 0,381 ∙ 𝐴𝑖 − 7,0 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑖
2, 𝑅2 = 0,96.        (3.5) 

Уточнення середнього діаметра показало, що за даними на 1.01.2018 року 

середній діаметр сосняків Київщини в діапазоні від 90 до 120 років виявився 

вищим на 3,1–1,8 см відповідно. 
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У табл. 3.3 наведено змодельований за дослідними даними хід росту 

модальних соснових деревостанів Київської області. 

Таблиця 3.3 

Хід росту модальних природних сосняків Київщини (1-й клас бонітету) 

Вік, 

років 
Висота, м Діаметр, см 

Частка ділових 

стовбурів, % 
Повнота Запас, м3∙га-1 

80 26 33,0 76 0,72 372 

90 27,5 35,6 74 0,66 374 

100 28,8 38,1 72 0,63 371 

110 29,9 40,4 71 0,58 364 

120 30,8 42,6 70 0,54 354 

130 31,5 44,7 67 0,50 342 

140 32,2 46,6 63 0,48 329 

150 32,7 48,4 56 0,45 317 

160 33,1 50,0 46 0,42 306 

170 33,4 51,5 32 0,41 297 

 

Як видно з табл. 3.3, модальні сосняки Київщини далекі від оптимальних. 

Під час моделювання динаміки товарної структури соснових модальних 

деревостанів, за фактичними даними було змодельовано динаміку виходу 

грубої (𝑃𝑖
гр

) і середньої (𝑃𝑖
cp

) ділової деревини та ділової деревини в цілому 

(𝑃𝑖
діл

), а також відходів (𝑃𝑖
відх

) за такими формулами: 

𝑃𝑖
діл = 198,0 − 3,5 ∙ 𝐴𝑖 + 3,254 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑖

2 − 1,073 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑖
3, 𝑅2 = 0,98.        (3.6)  

𝑃𝑖
гр

= −13,0 + 0,1353 ∙ 𝐴𝑖 + 1,08 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑖
2 + 6,26 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑖

3, 𝑅2 = 0,98.        (3.7)  

𝑃𝑖
cp

= 178,2 − 2,983 ∙ 𝐴𝑖 + 1,74 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑖
2 − 3,52 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑖

3, 𝑅2 = 0,95.        (3.8)  

𝑃𝑖
відх

= 3,56 + 0,133 ∙ 𝐴𝑖 − 8,0 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑖
2, 𝑅2 = 0,95.                     (3.9)  

 

Частку дрібної ділової деревини (𝑃𝑖
дріб

) визначали як різницю між всією 

діловою та грубою і середньою діловою деревиною, а динаміку виходу 
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дров’яної деревини (𝑃𝑖
mс) – як різницю між стовбуровим запасом (приймають за 

100 %) та діловою деревиною і відходами. 

𝑃𝑖
дріб

= 𝑃𝑖
діл

− 𝑃𝑖
cp

− 𝑃𝑖
гр

.                                    (3.10) 

𝑃𝑖
mc = 100 − 𝑃𝑖

діл
− 𝑃𝑖

відх
.                                    (3.11) 

Щоб привести дослідні дані до спільного знаменника, моделювання 

здійснювали у відносних величинах (%). 

За результатами моделювання у табл. 3.4 наведено нормативи динаміки 

товарної структури модальних природних соснових деревостанів Київської 

області, з якої видно, що з віком у стиглих модальних деревостанах Київщини 

вихід ділової деревини послідовно зменшується, від 71 % у 80 років до 16 % у 

170-річному віці, у той час, як вихід найбільш цінної грубої ділової деревини 

досягає максимуму (51 %) у 120-річному віці, а потім знову ж таки починає 

різко спадати. 

Таблиця 3.4 

Динаміка товарної структури (у %) модальних природних соснових 

деревостанів Київської області 

Вік, 

років 

Категорії технічної придатності 

ділова деревина 
дрова відходи 

груба середня дрібна Разом 

80 35 33 3 71 20 9 

90 41 25 2 68 23 9 

100 46 19 1 66 25 9 

110 49 14 1 64 28 8 

120 51 10 0 61 31 8 

130 50 7 0 57 36 7 

140 46 5 0 51 42 7 

150 39 4 0 43 51 6 

160 29 2 0 32 64 4 

170 15 1 0 16 81 3 

На рис. 3.4 наведено графічні результати математичного моделювання 

товарної структури соснових модальних деревостанів Київської області 
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Рис. 3.4 Динаміка якісної структури (у % до стовбурового запасу) 

модальних сосняків за категоріями крупності та технічної придатності. 

 

3.4. Обґрунтування віку стиглості соснових деревостанів різного 

функціонального призначення 

Відповідно до «Порядку поділу лісів на категорії…» [132], ліси залежно 

від основних виконуваних ними функцій поділяють не лише на експлуатаційні, 

але й на рекреаційно-оздоровчі, а також ліси захисного, природоохоронного, 

наукового та історико-культурного призначення. 

В експлуатаційних лісах Полісся та Лісостепу України, у тому числі й 

Київщини, для високобонітетних (І-й клас бонітету і вище) насаджень сосни вік 

стиглості пропонується встановити з розрахунку на технічну стиглість за 

грубою діловою деревиною. Це обґрунтовують доцільністю вирощування за 

сприятливих лісорослинних умов найбільш цінних із господарського погляду 

деревостанів. Для насаджень ІІ-го класу бонітету і нижче вік стиглості 

встановлюють з розрахунку на технічну стиглість за грубою і середньою 

діловою деревиною, тобто, на пиловник загалом. 

Потрібно нагадати, що захисні властивості лісу (ґрунто-, поле-, 

водозахисні) максимально проявляються у середньому віці насаджень, після 
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чого наступає довгий період їх стабільної захисної функції, що закінчується за 

10 – 30 років до віку їхньої природної стиглості.   

У рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах доцільно орієнтуватися на 

екологічну стиглість, одним із індикаторів якої є показники депонування 

вуглекислого газу. Виходячи зі спроможності накопичення вуглецю, вік 

екологічної стиглості близький до віку технічної стиглості на грубу ділову 

деревину [120], що пов’язано з досягненням деревостаном максимального 

запасу у цьому віці. 

У своїй абсолютній більшості ліси природоохоронного, наукового, 

історико-культурного призначення, що виконують особливі природоохоронні, 

естетичні, наукові функції, окрім територій природно-заповідного фонду з 

режимом обмеженого доступу відпочивальників (наприклад, території 

природних пралісів та ін.), ці ліси, як і рекреаційні ліси, масово відвідують з 

естетичною та рекреаційно-оздоровчою метою. Тому  організація господарства, 

лісовикористання та вік стиглості для них має відповідати цим же показникам 

рекреаційних лісів, хоч перша категорія лісів має більш високий охоронний 

статус. 

Що ж стосується заповідників та заказників, то стиглість деревостанів у 

них має регламентуватися віком природної стиглості, лісокористування – 

обмежуватися вибіркою сухостою та захаращеності, а організація господарства 

обмежуватись мінімальним втручанням з боку людини. 

Організація господарств у наведених категоріях лісів має базуватися на 

принципі збереження і посилення природоохоронних, захисних та 

відновлювальних корисностей лісу за одночасного використання його 

сировинних ресурсів. 

Обґрунтування оптимального віку рубки в цих категоріях має бути 

найтіснішим чином пов’язане з їх цільовим призначенням. Загальна тенденція 

така – вік головної рубки має підвищуватися за напрямом: рекреаційні та 

санітарно-гігієнічні ліси – захисні ліси – водоохоронні – заповідні ліси. 
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Більш низький вік рубки санітарно-гігієнічних лісів пов’язаний з 

погіршенням процесу виділення кисню в стиглих лісостанах, а підвищення віку 

рубок для насаджень, що виконують водоохоронну роль, пояснюється 

багаторічними дослідженнями у Карпатах (О. В. Чубатий) про те, що стиглі та 

перестиглі насадження менше випаровують вологи, а тому забезпечують 

більший загальний стік і краще проявляють водорегулювальні властивості, ніж 

більш молоді лісостани. 

У 2005–2007 рр. кафедра таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП 

України виконувала договірну роботу на замовлення КП «Київзеленбуд» з 

оптимізації вікової структури приміських лісів Києва, де у лісовідновну рубку 

відводили, зокрема, 150–170-річні дуже пошкоджені хворобами сосняки, вихід 

ділової деревини в яких здебільшого не перевищує 30 %. Результати цієї роботи 

покладено в основу наукової праці О. А. Гірса [42] та відповідних 

рекомендацій [45]. 

Крім того, за результатами науково-дослідної роботи «Проблеми сталого 

використання лісових ресурсів в умовах глобальних змін клімату», у якій 

дисертант цієї дисертаційної роботи виступав співвиконавцем окремого 

розділу, у 2018 році за авторством О. А. Гірса, П. І. Лакиди, В. П. Ткача та 

В. П. Пастернака були видані «Методичні рекомендації щодо уточнення віку 

стиглості панівних лісотвірних порід України» [46], за якими, а також чинними 

віками стиглості, було проведено оптимізаційні розрахунки головного 

користування лісом для окремих лісогосподарських підприємств. 

У згаданій Методиці…[46] вік стиглості деревостанів у межах 

лісорослинних зон диференційовано за панівними породами (у деяких випадках 

ще й за бонітетами) та функціональним призначенням лісів відповідно їхніх 

категорій захисності. В останньому випадку базувалися на наступних 

міркуваннях. 

В експлуатаційних лісах вік стиглості має визначатися різними 

варіантами технічної стиглості деревостанів із врахуванням у деяких випадках 

кількісної та господарської стиглості лісу. 
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Для соснових рекреаційних лісів вік стиглості слід встановлювати на 

один клас віку вище. Деякі втрати приросту будуть компенсуватися 

підвищенням вартості деревини та максимальним використанням цільових 

функцій лісів. Результати розрахунків [45, 120] показують, що найбільш 

оптимальним з погляду підтримання загального високого рівня поглинання 

вуглекислого газу модальними сосновими деревостанами є вік 101–110 років. 

Як видно з роботи, базою для обґрунтування віку стиглості  рекреаційних 

лісів є наукова література, а не безпосередні дослідження дисертанта. Однак 

цей аналіз слід було здійснити, так як рекомендовані віки стиглості необхідні 

для подальших оптимізаційних розрахунків в рекреаційних лісах Київщини. 

Завдання дисертанта перш за все полягало в уточненні віку стиглості 

соснових деревостанів експлуатаційних лісів Київської області. Однак для 

виконання цієї роботи запаси модальних деревостанів не відповідають певним 

нормам, адже метою лісовирощування є оптимальні високопродуктивні 

деревостани (інакше нам слід було б відводити в рубку пристигаючі сосняки, 

адже їх середній запас на 1 га по Україні вищий, ніж у стиглих деревостанів).  

Теорія нормального лісу має скоріше теоретичне значення, яке дозволяє 

лісівнику краще аргументувати свої рішення на майбутнє. Більш наближеною 

до практики ведення лісового господарства є теорія оптимальних насаджень.  

Оптимальними (цільовими) вважають насадження, які за даних 

лісорослинних умов найкраще виконують своє цільове призначення [47]. 

Найважливішими компонентами під час створення таких насаджень є їхній 

оптимальний склад та оптимальна структура (повнота). Динаміка таких 

деревостанів у часі відображена у таблицях ходу росту оптимальних насаджень, 

які є їхніми числовими моделями. Ці моделі служать своєрідними нормативами 

для проектування і проведення різних лісогосподарських заходів з метою 

приведення реальних деревостанів до оптимального вигляду. 

Фактично, попередньо розроблені нормативи динаміки товарної 

структури модальних деревостанів у всіх своїх показниках придатні для 
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обґрунтування віку стиглості експлуатаційних сосняків, за виключенням 

показника динаміки запасів (див. рис. 3.2). 

Отже, для отримання оптимальних запасів (𝑀𝑖
𝑜𝑝𝑡

) скористалися 

пролонгованими до 170-річного віку нормативами ходу росту оптимальних 

деревостанів [159], вирівнявши та ув’язавши їх з середніми діаметрами 

модальних деревостанів (𝐷𝑖) у вигляді наступної математичної моделі 

𝑀𝑖
𝑜𝑝𝑡

= 481,0 − 14,89 ∙ 𝐷𝑖 + 0,675 ∙ 𝐷𝑖
2 − 6,7 ∙ 10−3 ∙ 𝐷𝑖

3.             (3.12) 

За цією моделлю (3.12) та за наведеними в табл. 3.4 даними про 

процентний вихід відповідних категорій деревини було пораховано нормативи 

динаміки товарної структури соснових деревостанів І-го класу бонітету 

Київської області (див. табл. 3.5) в абсолютних величинах (м3∙га-1). 

Таблиця 3.5 

Динаміка товарної структури оптимальних соснових деревостанів 

Київської області І-го класу бонітету 

Вік, 

років 

Діаметр, 

см 

Запас, 

м3∙га-1 

Запас (м3∙га-1) за категоріями технічної придатності 

ділова деревина 
дрова відходи 

груба середня дрібна разом 

80 33,0 484 170 160 14 344 97 43 

90 35,6 504 207 127 10 344 115 45 

100 38,1 523 241 99 5 345 132 46 

110 40,4 540 264 76 2 342 153 45 

120 42,6 554 282 55 0 337 173 44 

130 44,7 566 283 40 0 323 202 41 

140 46,6 575 265 29 0 294 244 37 

150 48,4 582 227 20 0 247 303 32 

160 50,0 587 170 12 0 182 380 25 

170 51,5 589 88 6 0 94 478 17 

 

У табл. 3.6 подано розрахунок середнього приросту грубої, а також грубої 

та середньої ділової деревини, значення яких було використано для визначення 
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віку технічної стиглості лісу. Крім того, за статтею 256 Податкового кодексу 

України (Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Розділ IX. 

Рентна плата (ст. 251–258)) [126] було розраховано господарську та якісну 

стиглість соснових деревостанів за цінами на 01.01.2019 року. Динаміка змін 

вартості середньорічного приросту та 1 знеособленого кубічного метра 

деревини показує, що господарська стиглість у сосняків наступає у 80-річному, 

а якісна – у 100-річному віці. 

Таблиця 3.6 

 Розрахунок технічної, господарської та якісної стиглості деревини для 

оптимальних природних сосняків Київщини І-го класу бонітету 

Вік, 

років 

Приріст за категоріями, м3∙га-1 Вартість, грн 

груба 

деревина 

груба та 

середня 

деревина 

середньо-

річного 

приросту 

кубічного 

метра 

деревини 

80 2,13 4,13 1613,06 292,62 

90 2,30 3,71 1513,02 296,67 

100 2,41 3,40 1432,65 300,35 

110 2,40 3,09 1336,50 297,00 

120 2,35 2,81 1242,84 292,43 

130 2,18 2,48 1119,20 277,14 

140 1,89 2,10 959,85 249,77 

150 1,51 1,65 765,19 208,69 

160 1,06 1,14 542,96 154,58 

170 0,52 0,55 283,62 84,29 

Як видно з табл. 3.6, технічна стиглість на грубу деревину наступає в  

Х класі віку, а технічна на пиловник – у ІХ класі віку.  

Слід також наголосити, що після досягнення 120-річного віку у сосняків 

починає істотно збільшуватись фаутність, падає приріст та його вартість, а 
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також рекреаційна здатність, наприклад, киснепродуктивність. Особливо різко 

посилюються ці негативні чинники у віці природної стиглості (160–170 років). 

Як видно з розрахунків, технічна стиглість сосняків І-го класу бонітету 

Київщини на грубу ділову деревину наступає не в 110-ти, а в 100-річному віці. 

Отже, вік головної рубки в експлуатаційних лісах І-го і вище класів бонітету 

слід призначати в Х класі віку. Загалом слід відзначити наступне:   

В експлуатаційних лісах України (на прикладі Київщини) слід 

організовувати наступні господарські секції для деревостанів з переважанням 

сосни: соснову та соснову вищої продуктивності.  

В експлуатаційних лісах Полісся та Лісостепу для високопродуктивних    

(І-й клас бонітету і вище) насаджень сосни вік стиглості пропонують 

встановити з розрахунку на технічну стиглість за грубою діловою деревиною 

(91–100 років), а для насаджень ІІ-го і нижче класів бонітету – з розрахунку на 

технічну стиглість за грубою та середньою діловою деревиною (81–90 років).  

 Оскільки у наступному розділі будуть проведені оптимізаційні 

розрахунки головного лісокористування за чинними та представленими віками 

стиглості [42] й для інших господарських секцій лісогосподарських 

підприємств області, в табл. 3.7 наведено фрагмент Проекту віку стиглості 

деревостанів основних лісотвірних деревних порід рівнинної частини України 

[42, 46] (автори: О. А. Гірс, П. І. Лакида, В. П. Ткач, В. П. Пастернак), 

необхідний для уточнених розрахунків головного користування лісом. 

Дисертант, як виконавець, брав участь у проведенні досліджень кафедри 

таксації лісу та лісового менеджменту за темою «Розробити науково-методичне 

забезпечення розвитку інвентаризації лісових ресурсів» (номер державної 

реєстрації 0118U000292), результатом якої, сумісно з О. А. Гірсом, стало 

наведене в Проекті (табл. 3.7) обґрунтування віку стиглості соснових 

деревостанів в експлуатаційних лісах України [49]. 

Таблиця 3.7 

Проект віку стиглості деревостанів основних лісотвірних деревних порід 

рівнинної частини України (фрагмент) 
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Панівна порода Бонітет 

Категорії захисності 

ліси захисні, 

рекреаційні, 

природоохоронні 

ліси 

експлуата-

ційні 

Сосна звичайна 
І і > 101 – 110 91 – 100 

ІІ і < 91 – 100 81 – 90 

Сосна звичайна на 

порушених землях 
Усі бонітети 61–70 51–60 

Дуб (звичайний, 

скельний)  насіннєвий 

І і > 151 – 160 141 – 150 

ІІ 131 – 140 121–130  

ІII i < 111 – 120 101 – 110 

Дуб (звичайний, 

скельний) порослевий 

ІІ і > 111 – 120 91 – 100 

ІІІ і < 81 – 90 71 – 80 

Вільха чорна Усі бонітети 61 – 70 51– 60 

У табл. 3.8 наведено порівняння проектних та чинних віків стиглості 

деревостанів в експлуатаційних лісах України.  

Таблиця 3.8 

Порівняння чинного та проектного віку стиглості деревостанів в 

експлуатаційних лісах України 

Продовження табл. 3.8 

Порода 
Лісорослинна 

зона 
Бонітет 

Вік стиглості  

деревостану, років 

чинні   проектні 

Cосна 
Полісся, 

Лісостеп 

І і > 

ІІ і < 

81–90 

81–90 

91–100 

81–90 

Сосна в осередках 

кореневої губки 

Полісся, 

Лісостеп 

Усі 

бонітети 
81–90 51–60 

Дуб (звичайний, 

скельний) 

насіннєвий 

Полісся, 

Лісостеп 

І і > 

ІІ 

ІІІ і < 

101–110 

101–110 

101–110 та 61–70 

141–150 

121–130 

101–110 

Порода 
Лісорослинна 

зона 
Бонітет 

Вік стиглості  

деревостану, років 

чинні   проектні 
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Отже, віки стиглості деревостанів мають встановлювати за 

лісорослинними районами та групами категорій захисності, затвердження 

розробленого проекту “Вік стиглості деревостанів” сприятиме поліпшенню 

сортиментної структури деревини від рубок головного користування та 

покращанню вікової структури насаджень. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Під час аналізу дослідного матеріалу було виявлено, що на Київщині у 

рубку головного користування поступають сосняки значно нижчої якості, ніж 

передбачалося відповідними нормативами для сосняків 1-го класу товарності 

На наш погляд, таке зниження якісної структури Київських сосняків сталося як 

внаслідок глобальних кліматичних змін протягом останніх десятиріч, так і з-за 

неправильного ведення лісового господарства, коли інтенсивними рубками 

вибираються кращі дерева. 

2. За дослідними даними було змодельовано хід росту модальних 

соснових деревостанів Київської області 1-го класу бонітету, а надалі – 

динаміка їх товарної структури як у відносних, так і в абсолютних величинах, 

причому загальні запаси деревостанів уточнювали за пролонгованими до 170-

річного віку нормативами ходу росту оптимальних деревостанів. 

3. У наших дослідженнях розглядалися такі види стиглостей, як технічна, 

кількісна, господарська, якісна та екологічна, а розрахунки їхнього віку 

виконували не за загальною продуктивністю, а за наявним запасом 

деревостанів, що пов’язано зі складністю отримання об’єктивних даних щодо 

структури запасу деревини від рубок догляду та природного відпаду. 

4. Аналіз розрахунків стиглостей лісу показав, що в експлуатаційних 

лісах Київщини для високопродуктивних (І-й клас бонітету і вище) насаджень 

Дуб (звичайний, 

скельний) 

порослевий 

Полісся, 

Лісостеп 

ІІ і > 

ІІІ і < 

101–110 

 61–70 

91–100 

 71–80 

Вільха клейка 
Полісся, 

Лісостеп 

Усі 

бонітети 
61–70 51–60 
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сосни вік стиглості слід встановити з розрахунку на технічну стиглість за 

грубою діловою деревиною (91–100 років), а для насаджень ІІ-го і нижче класів 

бонітету – з розрахунку на технічну стиглість за грубою та середньою діловою 

деревиною (81–90 років). 

5. Уточнені віки стиглості для інших деревних порід були взяті з 

попередньо розроблених групою авторів «Методичних рекомендацій щодо 

уточнення віку стиглості панівних лісотвірних порід України» [46]. 

 

Результати досліджень цього розділу відображено у публікаціях: 

«Моделювання динаміки товарності соснових деревостанів Київщини» [48], 

«Моделювання динаміки якісної структури деревостанів та обґрунтування віку 

стиглості в соснових лісах Київщини» [49], «Уточнення віку стиглості 

експлуатаційних соснових деревостанів Київського Полісся» [51], «Залежність 

розміру лісокористування від віку стиглості» [153]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНИХ ЛІСОВИХ  

РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Цілісна система комплексного використання лісових ресурсів, 

побудована на засадах безперервності та невиснажливості за умови 

збереження і поліпшення природного середовища, обумовлює необхідність 

обґрунтування такого ключового питання, як розмір розрахункової лісосіки. 

 

4.1. Теоретичні засади та сучасний стан досліджень зі встановлення 

розміру лісокористування 

Доки лісів вистачало, рубки у них велися без розрахунку. З появою  

дефіциту деревини, виникли спроби розраховувати рубку лісу таким чином, 

щоб і в майбутньому об’єкт використання повною мірою міг виконувати свої 

сировинні функції. Першим таким методом, котрий ще з ХІV століття почали 

застосовувати у Німеччині, можна вважати ділення площі лісового масиву на 

однакові річні лісосіки, кількість яких (50–140) дорівнювала обороту рубки і 

котрі після рубки залишалися на природне поновлення [47]. 

Протягом усієї історії розвитку лісогосподарського виробництва 

основою його функціонування є отримання найбільшої кількості деревини, 

однак без виснаження лісових ресурсів та зниження їхньої продуктивності. 

Ця генеральна ідея в лісогосподарській теорії отримала назву принципу 

безперервного та  невиснажливого користування лісом. 

Суть названого принципу полягає у встановленні рівноваги між 

розміром щорічної рубки лісу та величиною його річного приросту у разі 

безпосереднього поновлення лісу одразу після його рубки. Цю ідею ще на 

початку ХІХ століття озвучив у своїх працях німецький лісівник Г. Ф. Ґартіґ, 

запропонувавши для лісовпорядкування лісів Прусії періодно-масовий 

метод [47]. 

Аби здійснити розрахунок за запасом, лісовий фонд розподіляли 
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залежно від віку насаджень на 3–6 періодів. До першого періоду відносили 

квартали з найстарішими насадженнями, до останнього – з наймолодшими. 

Запас насаджень кожного періоду визначали з урахуванням приросту за 

термін до віку головної рубки. Приріст обчислювали за місцевими 

таблицями, що складали під час лісовпорядкування. Сумарний розмір 

лісокористування у всіх періодах ділили на кількість періодів і отримували 

обсяг рівномірного періодного користування. Якщо попередній розподіл за 

періодами відрізнявся від обчисленого, насадження переставляли за 

періодами. Розмір щорічного користування визначали діленням маси 

періодного користування на тривалість періоду в роках. Перевага методу 

полягала в системі господарського поділу лісу на квартали та виділи, таксації 

лісу за допомогою таблиць. Недоліком була непевність розрахунків 

приростів і запасів на десятиріччя вперед, відсутність дій із поліпшення 

розподілу насаджень за класами віку. 

Встановлюючи організаційні засади лісового господарства, необхідно 

мати уяву, якими мають бути створювані насадження. З цією метою в 

лісовпорядну науку було введене поняття про нормальний ліс. Мета 

господарства буде досягнута, якщо кожне насадження за найбільш бажаного 

складу матиме у певних умовах місцезростання максимальну продуктивність 

та відповідатиме деяким іншим вимогам. 

Нормальним лісом називається такий його еталон, котрий 

характеризується сукупністю високоякісних оптимально розташованих у 

просторі насаджень з повнотою 1,0 і такою структурою, за якою ліс 

представлений однаковими за площею деревостанами різного віку і кількість 

яких дорівнює обороту рубки, а вік змінюється від одного року до віку 

головної рубки [118]. 

Нормальний ліс характеризується безперервністю лісокористування, 

відсутністю невкритих лісовою рослинністю земель та періоду 

лісовідновлення, максимальним для цих умов місцезростанням, приростом та 

запасом насаджень і використовується як теоретична модель ведення 
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лісового господарства [44]. Для неперервності користування у господарській 

одиниці має бути стільки з різницею у віці в один рік однакових за площею 

деревостанів, скільки років у обороті рубки. 

За ідеалізованою теорією нормальний ліс має відповідати за 

суцільнолісосічних форм господарства наступним умовам: у нормальному 

лісі за оборот рубки вирубують запас деревини, який удвічі перевищує 

сумарний запас нормального лісу; за однакових площ насаджень різного віку 

площа річного користування лісом дорівнюватиме загальній площі 

насадження, поділеній на оборот рубки; у відносних величинах відсоток 

щорічного розміру рубки за площею удвічі менший від відсотка щорічного 

розміру користування за запасом. Це пояснюється тим, що площа 

господарства є постійною величиною і з часом не змінюється, тоді як запас 

щорічно збільшується на величину річного приросту. 

Цікавим прикладом спроби втілення на практиці ідеї нормального лісу, 

починаючи з 1872 р. і до наших днів, може служити Беренторнський ліс, 

розташований поблизу Берліна. 

Ведення господарства у Беренторнському лісі [47] базувалось на 

розрахунках та нормативах, встановлених лісовпорядкуванням. Однак навіть 

в умовах цього господарства спостерігалось відхилення від проєкту і, тим 

самим, від принципів теоретичної моделі нормального лісу. Зміна 

економічних умов ведення лісового господарства, вітровали, лісові пожежі, 

масові пошкодження насаджень шкідниками і хворобами тощо вносили 

корективи у запроєктовані заходи. Це призвело до того, що лісовпорядне 

проєктування розміру користування лісом виконувалось лише на 77 %. 

Досвід Беренторнського господарства дає підставу стверджувати, що 

цілеспрямованим веденням лісового господарства можна наблизити 

насадження до стану нормального лісу, однак повністю втілити на практиці 

його принципи неможливо. 

Методи нормального запасу ґрунтуються на тому, що річне 

лісовикористання має дорівнювати річному приросту і метою ведення 
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господарства є нормальний запас, тобто максимальний запас насадження за 

повноти 1,0. Ці методи ще носять назву «формульні методи». Вони виходять 

з припущення, що у дійсному лісі існує така ж прямо пропорційна залежність 

між приростом і запасом, як у нормальному лісі. Тоді щорічне користування 

лісом за запасом 𝐿, що дорівнює величині дійсного приросту 𝑍𝑎 , має так 

відноситись до нормального приросту 𝑍н, як дійсний запас 𝑀𝑎 до 

нормального запасу 𝑀н, звідки: 

𝐿 = 𝑍𝑎 =
𝑀𝑎 ∙ 𝑍н

𝑀н
.                                              (4.1) 

У цій формулі, відомій як метод Гундесгаґена [47], нормальний запас 

визначають за таблицями ходу росту нормальних насаджень, а нормальний 

приріст – за нормальним запасом на 1 га стиглих насаджень. Дійсний запас 

визначають за підсумками таблиці класів віку. 

Свій розвиток метод Гундесгаґена отримав у кількох пропозиціях, 

найдосконаліша серед яких відома як метод Гайєра. Щорічне 

лісовикористання згідно з цим методом визначають за формулою: 

𝐿 = 𝑍𝑎 +
𝑀𝑎 ∙ 𝑀н

𝑎
,                                              (4.2) 

і дорівнює фактичному середньому приросту, збільшеному або зменшеному 

на різницю між фактичним та нормальним запасами, поділеній на період, 

протягом якого фактичний запас має поєднатися з нормальним. 

Загальний недолік методів нормального запасу полягає у хибній думці, 

що за досягнення нормального запасу, ліс можна привести до нормального 

стану. Нормальний запас не забезпечує постійного рівномірного 

лісовикористання, якщо насадження поділені за віком нерівномірно. Отже, 

розрахунок за формулами має бути узгодженим із прийнятим розміром 

користування. Методи нормального запасу мають велике теоретичне 

значення, оскільки дозволяють встановити правильне співвідношення між 

приростом та запасом у господарстві. У практичному ж плані їх 

застосовують для орієнтовних підрахунків та встановлення розміру 
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лісовикористання у вибірковому господарстві. 

Обмеження щорічної рубки величиною річного приросту призвело до 

розробки методу контролю поточного приросту [47], що пов’язаний зі 

значною технічною роботою і його застосовують в незначних за площею 

лісових господарствах. Метод був запропонований французьким лісничим 

Гюрно, а вперше реалізованим наприкінці ХІХ ст. швейцарським лісівником 

Біоллеєм. 

Метод контролю поточного приросту застосовували у різновікових 

мішаних насадженнях, в яких проводили добровільно-вибіркові рубки. 

Лісовий масив ділили на невеликі (5–15 га) постійні ділянки, запас на яких 

визначали шляхом суцільного переліку дерев, починаючи з діаметра 12–

16 см. Місця замірів діаметра позначали олійною фарбою. Розмір 

лісовикористання згідно з цим методом, обмежується  поточним приростом. 

Цей метод вимагає також повного обліку рубок, пов’язаних із веденням 

лісового господарства. 

Поточний приріст за ревізійний період визначають за формулою: 

𝑍𝑎 = 𝑀𝑎 − 𝑀𝑎−𝑛 + 𝑀пром ,                                              (4.3) 

де 𝑀𝑎   та 𝑀𝑎−𝑛 – запаси насаджень поточної та попередньої інвентаризацій; 

𝑀пром. – запас, який вибирають за ревізійний період у процесі проведення 

рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства; 

𝑛 – тривалість ревізійного періоду. 

Метод поточного приросту дає змогу встановлювати запас і приріст 

деревини, виявляти вплив на них добровільно-вибіркових рубок, здійснювати 

контроль за характером рубок та зміною запасу. Таким чином, він не тільки 

встановлює розмір користування, але й контролює господарську діяльність. 

Метод класів віку у 1888 році запропонував проф. О. Ф. Рудзький, а за 

лісовпорядною інструкцією М. М. Орлова у 1911 році цей метод введено в 

лісовпорядну практику у поєднанні з періодним. 

Основою всіх розрахунків у разі реалізації цього методу слугує таблиця 
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класів віку, яка відображає наявний розподіл насаджень за класами віку, 

бонітетами, повнотами, товарністю. Тривалість класів віку становить 5, 10 

або 20 років. Об’єктом розрахунків є господарська секція – сукупність 

насаджень, однорідних за своїм складом та іншими ознаками, які хоч і 

територіально роз’єднані, але об’єднані в одне ціле системою 

лісогосподарських заходів. У господарську секцію вводять насадження, 

неоднорідні за своїми лісівничими показниками, тобто ті, що можуть 

відрізнятися за своєю продуктивністю, повнотою, типами лісу, санітарним 

станом. Однак для них встановлюють єдиний режим ведення господарства. 

Тобто для кожної господарської секції встановлюють єдиний вік головної 

рубки, провадять однаковий спосіб розрахунку розміру головного 

користування та лісовідновлення. 

Нині цей метод є основним методом лісовпорядкування. Він простіший 

за попередні, проте має той недолік, що не враховує індивідуальні 

особливості росту насаджень, і в разі його реалізації для деревостанів, різних 

за таксаційними показниками, однак віднесених до однієї господарської 

секції, призначають однакові лісогосподарські заходи.  

Метод ділянкового господарства (або ділянковий) ґрунтується не на 

зведеній по всьому господарству таблиці класів віку, а індивідуальному стані 

стиглості кожного насадження, згідно з яким і встановлюють розмір рубки 

[8]. Останній являє собою суму користувань по кожній ділянці і не має 

перевищувати величини середнього приросту, забезпечуючи приблизно 

рівномірне лісовикористання за роками ревізійного період. Господарські 

секції під час реалізації цього методу не виділяють, однак таблицю  класів 

віку за панівними деревними породами складають, оскільки вона необхідна 

для детальної характеристики лісового фонду підприємства. Спосіб головної 

рубки та всі господарські заходи встановлюють для кожного виділу окремо.  

Цей метод прогресивніший за метод класів віку, однак дорожчий. Його мета 

– вирощування насаджень-еталонів для певних лісорослинних умов 

місцезростання. Здебільшого ділянковий метод використовують у поєднанні 
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з методом класів віку (комбінований метод). Найбільшого поширення він 

набув у Німеччині, Чехії, Словаччині, Польщі. В Україні цей метод 

застосовують під час упорядкування лісопаркових господарств. 

На думку М. П. Анучіна [8], об’єктом періодних методів є ліс на 

значній території, методи класів віку та ділянковий тією чи іншою мірою 

враховують кожне насадження, а метод контролю поточного приросту 

базується на обліку окремих дерев та їхніх сукупностей. 

За Лісовим кодексом України [92] «Розрахункова лісосіка – щорічна, 

науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного 

користування, яка затверджується для кожного власника, постійного 

користувача лісів окремо за групами порід, виходячи із принципів 

безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів». 

Як було наголошено раніше, методи лісовпорядкування різняться, 

передусім, принципами розрахунку користування лісом, основою яких може 

бути або площа; запас; приріст; або поєднання цих елементів. З другого боку, 

існують конкретні способи обчислення щорічного розміру лісовикористання 

під назвою відповідних розрахункових лісосік. Наразі існують сотні способів 

обрахунку розрахункових лісосік, причому їх кількість весь час зростає. 

Значну їх кількість розглянуто в роботах К. К. Абрамовича [1, 2], 

В. В. Антанайтиса, В. В. Загреєва [6, 7], М. П. Анучіна [8, 10], 

О. А. Атрощенка [12, 13], В. Ф. Багинського, Л. Д. Єсімчика [17, 18], 

А. А. Байтіна [19], А. Г. Мошкальова [107, 108], Н. А. Моісеєва [101, 102], 

М. М. Свалова [146, 147], С. Г. Синіцина [151, 152] та ін. 

Теоретичною основою більшості способів є ідея нормального (в 

розумінні ідеального) лісу, створена Гундесгаґеном і розвинута в 

подальшому Гаєром та осучаснена і  деталізована М. М. Орловим, бо мають 

за мету досягнення безперервності  та рівномірності  у лісокористуванні.  

Орлов М. М.  [118] вважав, що на ідею нормального лісу слід дивитись 

«…як на завжди обов’язковий під час організації господарства керівний 

принцип, здійснення якого не обмежується тим чи іншим визначеним 
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періодом, а є завжди необхідною вимогою поєднувати належним чином 

теперішню користь від лісу з поліпшенням його у майбутньому». 

Отже, будова нормального лісу має відповідати наступним вимогам: 

А) Насадження мають мати максимальну продуктивність, яку 

визначають максимальним середнім приростом. 

Б) Насадження мають бути розподілені рівномірно за класами віку в 

межах обороту рубки. 

В) Насадження мають бути нормально розташованими у просторі, щоб 

можна було вести рубку в потрібному напрямку, не завдаючи шкоди 

залишеним на корені деревам. 

Г) Склад і якість приросту та запасу мають забезпечувати господарству 

найвищий ефект. 

Коли вказані чотири умови нормальності господарського цілого 

виконані, то, як їхній наслідок, є нормальний запас, тобто така кількість 

деревини, яка одержується в нормальних насадженнях, репрезентованих 

однаковими площами у всіх класах віку в межах обороту рубки». 

Встановлюючи розмір розрахункової лісосіки, лісовпорядкування має 

базуватись на такому співвідношенні між цим показником та щорічним 

об’ємним приростом, яке б забезпечувало можливість безперервного 

лісовикористання. Таке використання лісових ресурсів можливе у лісі, який 

складається з насаджень різного віку, починаючи з наймолодших і 

закінчуючи стиглими. Цикл, протягом якого головною рубкою будуть 

пройдені всі ділянки і на першій з них знову з’явиться стиглий ліс, носить 

назву «оборот рубки». Після завершення цього обороту рубка знову може 

проводитись на ділянці зі стиглим лісом і цим самим розпочати новий цикл 

рубки. 

Поняттями «вік рубки» та «оборот рубки» займалися М. П. Анучін [10], 

А. А. Байтін, О. О. Герніц, Г. П. Мотовілов [19] та інші вчені. За визначенням 

М. М.  Орлова [118], «оборот рубки – це час, протягом якого рубка обійде все 

господарське ціле і, повернувшись до початку, знайде його відновленим для 
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продовження користування таким самим стиглим лісом». Таким чином, 

оборот рубки демонструє циклічність лісогосподарського виробництва. 

Обов’язковою умовою цієї циклічності є невідкладне заліснення зрубів. 

Одним із найбільш відомих способів обрахунку розрахункових лісосік 

стала інтегральна лісосіка М. П. Анучіна, яка, за словами автора, поєднуючи 

ідею нормальної та вікових лісосік, узгоджує розмір рубки з наявністю 

стиглого і перестійного лісу, хоч насправді це далеко не так [47]. 

Анучін М. П. [10] вбачав основним недоліком принципу безперервного 

та  невиснажливого використання лісових ресурсів, як важливої 

концептуальної основи побудови лісового господарства, виняткове базування 

на біологічних законах росту лісу. На думку вченого, недостатньо 

враховується вплив економіки на організацію лісового господарства (за 

винятком встановлення обороту рубки). Для розрахунку розміру 

використання лісових ресурсів у різновіковому лісі вчений пропонує 

застосовувати фундаментальні положення теорії нормального лісу. 

Офіційно розрахункову лісосіку встановлюють на основі прийнятого 

віку стиглості і розподілу насаджень господарства за групами віку. 

Оптимальний варіант розрахункової лісосіки приймають, проаналізувавши 

результати обрахунку шести наступних лісосік: за стиглістю, першої і другої 

вікових, за оборотом, за станом та раціональної. 

На певну суб’єктивність вибору оптимальної лісосіки наступного 

десятиріччя свого часу звертали увагу К. К. Абрамович [2],  В. Ф. Багінський [17] 

та ін. Основним недоліком способу визначення розміру рубок головного 

користування лісом за допоміжними лісосіками є неповне врахування 

достигання насаджень впродовж обороту рубки.  

Вибір оптимального розміру лісовикористання за допомогою традицій-

них найпоширеніших лісосік (за стиглістю, першої і другої вікових) 

зумовлює утворення багаторічних залишків стиглого лісу.  

Розрахункова лісосіка є основою господарського плану лісозаготівель. 

Найчастіше розрахункова лісосіка занижує ймовірний розмір рубок 
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головного користування лісом, а тому не може бути надійним еталоном для 

оцінювання характеру лісовикористання. Здебільшого дотримання прийнятої 

лісосіки об’єктивно спричиняє заниження розміру щорічного відпуску 

стиглого лісу і нагромадження в господарствах стиглих і перестійних 

насаджень. 

Надмірне зростання частки стиглого лісу, внаслідок скорочення обсягу 

рубок головного користування лісом, означає загальне скорочення 

виробничої діяльності та рівня інтенсивності лісового господарства. 

Зниження частки стиглих насаджень є ознакою інтенсифікації лісового 

господарства, а не показником виснаження лісів. Виконується основне 

завдання лісівництва – прискорення достигання насаджень. У протилежному 

випадку відбувається зниження загальної продуктивності насаджень 

господарства. 

Моделі оптимізації розміру рубок головного користування лісом 

змінювалися з часом та характеризуються особливостями у різних державах. 

У 60-ті роки, враховуючи недоліки допоміжних лісосік, К. К. Абрамович [2] 

запропонував графічний спосіб визначення розміру рубок головного 

користування лісом. Характерною особливістю цього способу є необхідність 

встановлення величини експлуатаційного фонду на кінець розрахункового 

періоду та нормування залишків стиглих насаджень. 

Сьогодні аналітично оптимізацію розміру рубок головного 

користування виражають формулою (4.4) 

𝐿𝑚
𝑟 =

∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑠=𝑚

(𝑟 − 𝑚 + 1) ∙ Δ
,                                              (4.4) 

 

де 𝐿 – лісосіка; 

𝑚 – індекс класу, починаючи з якого розраховуємо лісосіку;  

𝑟 – індекс класу віку стиглості;  

𝐹𝑖   – площа і-го класу віку;  

n – кількість класів віку;  
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Δ – тривалість класу віку. 

Отже, 𝑚 = 𝑟 відображає лісосіку за стиглістю, 𝑚 = 𝑟 − 𝑙 – першу 

вікову, 𝑚 = 𝑟 – 2-у вікову, 𝑚 = 1 – лісосіку рівномірного користування. 

У Білорусі для створення передумов переходу до нормального лісу та 

стабільного в динаміці лісовикористання В. Ф. Багінським, Л. Д. Єсімчиком 

розроблено програму рубок перехідного періоду [17], у якій базовою 

моделлю в алгоритмі оптимізації розміру річної лісосіки є рівняння (4.5): 

𝐿𝑁 =
𝑈 ∙ (𝐹𝑛 + 𝐹𝑛−1 + ⋯ + 𝐹𝑛−𝑁)

𝑁 ∙ 𝑈 + 𝐴𝑝 − 𝐴𝑝−1
,                            (4.5) 

де 𝐿𝑁 – розрахункова лісосіка за N період, га; 

𝐴𝑝 – розрахунковий вік стиглості; 

𝑁 – порядковий номер розрахункового періоду, тривалість якого дорівнює 

тривалості класу віку; 

𝑈 – тривалість класу віку. 

Наведена модель з поправками та корективами на кінець, середину чи 

інше місце розрахункового періоду охоплює варіанти таких лісосік, як перша 

та друга вікові, за стиглістю тощо. У Литві Р. П. Дялтувасом, 

Ф. Ф. Мишейкісом [68] апробовано модель для розрахунку розміру рубок 

головного користування, яка вирівнює вікову структуру та покращує 

породний склад лісів. Окрема частина моделі призначена для пошуку 

надпланових резервів у разі зривів ввозу деревини. Модель відповідає 

вимогам правил розрахунку розміру річної лісосіки в експлуатаційних лісах. 

Модель призначена для оптимізації розміру рубок головного 

користування з врахуванням обмежень, якими забезпечується блокування 

відходу від основних принципів лісовикористання, і має вигляд (4.6): 

∑
𝑥𝑡 ∙ 𝑚𝑡

(1 + 𝑐)10∙(𝑡−1) ⟹ 𝑚𝑎𝑥,                                     (4.6) 

𝑥𝑡 – розрахункова лісосіка за площею на t-те десятиріччя (t>0);  

𝑡 – тривалість розрахункового періоду в десятках років;  

𝑚𝑡 – середній запас на 1 га стиглих і перестиглих насаджень в t-му 
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десятиріччі; 

𝑐 – додатна стала (𝑐 ≥ 0,08). 

У межах розрахункового періоду (охоплює не менше обороту рубки), 

для кожного десятиріччя знаходять такі обсяги рубок головного 

користування, які максимізують загальний його розмір за весь період. 

Є також інші розроблені моделі розрахунку і планування розміру рубок 

головного користування (EBSA, у Німеччині тощо).   

Всі вищезгадані моделі оптимізації розміру річної лісосіки мають деякі 

спільні особливості. Аналіз таких моделей вказує на неможливість 

оптимізувати обсяг рубок головного користування лісом одним аналітичним 

рівнянням. Необхідно охопити розрахунковий період, який за величиною 

співвимірний з оборотом рубки. Серед множини варіантів вибирається один, 

який найкраще відповідатиме принципам теорії природокористування. 

Прикладом розрахунків різних стратегій лісокористування в Україні і 

оцінювання можливих наслідків кожної з них як в цілому для України, так і 

для окремих лісорослинних зон із використанням імітаційних і 

оптимізаційних моделей, розроблених в Швеції та Фінляндії, стали 

дослідження, проведені колективом авторів на чолі з М. М. Попковим. 

Головний висновок із проведених досліджень такий: за наявних підходів до 

планування і прийнятих віках рубок, рівномірність і постійність 

лісокористування на тривалому відрізку часу забезпечити неможливо, так як 

і досягнути вирівнювання вікової структури лісів. 

Вихід із становища, що склалось, Л. В. Полякова [130] вбачає у 

збільшенні вікового проміжку, в якому можлива рубка деревостану. Такий 

підхід не враховує величезну кількість різноманітних чинників, котрі зверху 

або знизу обмежують представлені вікові діапазони, наприклад, через втрату 

якості деревини з віком, обмежень за віком відновлювальної стиглості для 

порослевих деревостанів тощо. 

Для функціонування створених моделей оптимізації лісовикористання 

потрібно встановити систему обмежень, щоби запобігти у майбутньому 
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ймовірному зменшенню розміру лісосіки.  

Стає зрозуміло, що традиційні способи розрахунку з використанням 

формул загальновідомих допоміжних лісосік за стиглістю та інших є лише 

частковим варіантом оптимізації розміру рубок головного користування 

лісом із погляду теорії систем. Тому С. М. Кашпором [77, 78], на основі 

лінійного програмування була запропонована оптимізаційна модель 

розрахунку розміру використання лісових ресурсів, у якій роль критерію 

оптимальності мала виконувати сумарна корисність з урахуванням 

сировинної, соціальної та екологічної функцій лісів. Модель має теоретичне 

значення і потребує додаткового практичного доопрацювання. Підбиваючи 

підсумок, слід відзначити, що хоч розроблено багато комп’ютеризованих 

моделей і систем, які дозволяють генерувати і порівнювати довгострокові 

сценарії лісокористування і пов’язане з ними відтворення лісів, однак в 

Україні вони поки що не знайшли широкого застосування. 

 

4.2. Аналіз чинної методики визначення розрахункової лісосіки 

Згідно з чинною «Методикою …» [95], основними способами 

розрахунку розміру головного користування в Україні є нормальна (4.7), 

перша вікова (4.8), друга вікова (4.9) і раціональна лісосіки (4.10), які 

обчислюють за формулами: 

𝐿𝑁
(𝑆)

=
∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚 ∙ Δ
;                                                     (4.7) 

𝐿1
(𝑆)

=
∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=𝑙𝑛𝑝

(𝑚 − 𝑙𝑛𝑝 + 1) ∙ Δ
;                                           (4.8) 

𝐿2
(𝑆)

=
∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=𝑙срв

(𝑚 − 𝑙срв + 1) ∙ Δ
;                                           (4.9) 

𝐿𝑅
(𝑆)

= min
𝑘

(

5
Δ

∙ 𝑆𝑚−𝑘 + ∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=𝑚−𝑘+1

𝑘 ∙ Δ
) , 𝑘 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  ,                    (4.10) 

де i=1, 2, …, m,  n – класи віку; 
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𝑚 – початковий клас віку стиглих насаджень; 

𝑆𝑖 – площа насаджень i-го класу віку; 

Δ – тривалість класу віку; 

k – цикл розрахунку (k = 1, …, т); 

𝑙𝑛𝑝 – початковий клас віку пристиглих насаджень; 

𝑙срв – початковий клас віку середньовікових насаджень, внесених у 

розрахунок другої вікової лісосіки. 

У господарських секціях, котрі містять у середньовіковій групі менше 

чотирьох класів віку, в розрахунок другої вікової лісосіки вносять лише один 

старший клас цієї групи, а за наявності чотирьох і більше класів – два. 

Яким би теоретично досконалим не був той чи інший спосіб, але 

числовий результат кожного з них не може поступатися лісосіці за станом 

(L*), котру у нас пропонується знаходити із виразу: 

𝐿∗ =
𝑆∗

𝑡
,                                                       (4.11) 

де 𝑆∗ – загальна площа насаджень, котрі потребують якомога швидшого 

вирубування через пошкодження шкідниками, хворобами або внаслідок 

стихійних природних явищ і техногенних впливів до ступеня втрати цими 

насадженнями біологічної стійкості; 𝑡 – потенційно можливий для 

виробничих потужностей термін вирубування, років. 

Відтак здійснюється перехід від лісосік за площею до лісосік за 

запасом на підставі співвідношення 

𝐿(𝑀) = 𝐿(𝑆) ∙
∑ 𝑀𝑖

𝑛
𝑖=𝑚

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=𝑚

;                                           (4.12) 

де 𝑀𝑖 – запас насаджень i-го класу віку, тобто значення лісосіки за площею 

перемножують на середній запас на 1 га стиглих і перестиглих насаджень. 

Прийняття розрахункової лісосіки, згідно з «Методикою …» [95], 

здійснюють на таких засадах: 

1. У тимчасових секціях за переваги стиглих і перестійних насаджень 

приймають максимальну з обчислених лісосік. 
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1.1. У постійних секціях і у решті випадків, непередбачених 

попереднім пунктом, якщо лісосіка за станом менша від основних, перевагу 

одній із останніх треба надавати, керуючись такими принципами: У рубку 

мають поступати лише стиглі лісостани, наявної на момент розрахунку площі 

яких вистачає не менше ніж на п’ять років. В іншому випадку рекомендовану 

до прийняття лісосіку одержують шляхом ділення площі й запасу стиглих і 

перестійних насаджень на 10 років. 

1.2. Запас деревини, котру вирубують, за умови рівномірного 

вікового розподілу, не має перебільшувати загального середнього приросту. 

1.3. Прийнята лісосіка в якомога коротший термін має досягати 

розміру нормальної, залишаючись надалі незмінною. 

1.4. Прийнята лісосіка наступного ревізійного періоду не має 

поступатись лісосіці попереднього періоду. 

Усім вимогам щодо основних господарських секцій, окрім п. 2.1, 

відповідає раціональна лісосіка. Утім, п. 2.1 є теоретично і практично 

необґрунтованим, про що свідчить додатковий розрахунок ВО 

«Укрдержліспроект» так званої «скоригованої» раціональної лісосіки, у 

якому не дотримується вимога обов’язкової наявності не менше як 5-річної 

розрахункової лісосіки площі стиглого лісу. 

Суть ідеї раціональної лісосіки полягає у встановленні такої 

розрахункової лісосіки, величина якої, забезпечуючи залучення до рубки 

тільки стиглих та перестиглих насаджень, не спадала б із часом. Ця 

пропозиція вперше була висловлена українським ученим-практиком 

В. К. Поляковим [128], а потім отримала свій подальший розвиток у роботах 

В. В. Комкова [82, 83], В. Антанайтиса, Р. Дялтуваса [6] тощо. З ініціативи 

проф. К. Є. Нікітіна в лісовпорядне проектування вона увійшла під назвою 

раціональної лісосіки. 

Ідея, процес становлення та теоретичне обґрунтування раціональної 

лісосіки детально описано С. М. Кашпором [47, 141, 142]. Наше завдання 
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полягає у поясненні практичної  реалізації раціональної лісосіки на прикладі 

табл. 4.1 (дані округлені до цілих га). 

Таблиця 4.1  

Розрахунок раціональної лісосіки для соснової господарської секції 

експлуатаційних лісів у першому розрахунковому періоді 

№  

класу віку 

Площа, 

га 

Накопичена 

площа, га 

Цикл 

розрахунку, 
K 

Розрахункова 

лісосіка 

Площі 

наступно

го 

періоду, 

га 

І 135 2926 9 325 176 

ІІ 208 2791 8 357 135 

ІІІ 397 2583 7 384 208 

ІV 979 2186 6 397 397 

V 337 1207 5 339 979 

VI 373 870 4 260 337 

VIІ 247 497 3 228 373 

VIІІ 149 250 2 187 247 

ІХ 101 101 1 176 74 

У другому стовпчику таблиці наведено площі деревостанів за класами 

віку, причому в ІХ класі віку записано всі стиглі деревостани. Тоді у 

третьому стовпчику згруповано всі накопичені площі за наступним 

принципом (розрахунки проводять з кінця таблиці): в останній рядок 

стовпчика записують площу всіх стиглих деревостанів (SIX = 101 га), у 

передостанній – SIX +SVIII = 250 га (така площа стиглого лісу буде через 10 

років). Відповідно  через 20 років достигне 497 га, а через 80 – всі 2926 га 

госпсекції. 

Розрахункову лісосіку обраховують послідовно відповідно до формули 

4.10 за 9 циклами (наведено у 5-му стовпчику): 

𝑅1 =
0,5 ∙ 149 + 101

10
= 176 га, 

𝑅2 =
0,5∙247+250

20
= 187 га, … , 

𝑅9 =
0,5 ∙ 0 + 2926

90
= 325 га. 
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З усіх розрахованих лісосік як раціональну для 1-го періоду вибирають 

мінімальну (176 га). 

Далі відбувається пересування площ після рубки (стовпчик 6) на 

наступний 10-річний період із врахуванням лісовідновлення (176 га у 1-му 

класі віку та залишок стиглих деревостанів у 9-му класі (250 – 176 = 74 га). 

Надалі розрахунок повторюють для другого та інших періодів на весь оборот 

рубки. 

Динаміку ж раціональної лісосіки за оборот рубки ілюструє табл. 4.2. Із 

наведених ілюстрацій видно, що раціональна лісосіка в даній господарській 

секції, передбачаючи залучення в рубку з урахуванням достигання лише 

стиглих насаджень, уже в 4-му розрахунковому періоді зрівнюється з 

нормальною. Саме тому на 40 років збільшується термін вирівнювання 

вікової структури. 

До недоліку треба віднести найбільше, порівняно з іншими способами, 

нагромадження перестиглого лісу, починаючи з 6-го періоду розрахунку 

(852 га), що пов’язано з умовою не рубати більше нормальної лісосіки 

(інакше ми ніколи не досягнемо рівномірного розподілу деревостанів за 

класами віку). 

Таблиця 4.2 

Динаміка раціональної лісосіки і “пересування площ” 

Період 

розрахунку 

Лісо-

сіка, 

га 

Площа насаджень за класами віку, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 ≥9 

1 17,6 135 208 397 979 337 373 247 149 101 

2 19,8 176 135 208 397 979 337 373 247 74 

3 31,0 198 176 135 208 397 979 337 373 123 

4 32,5 310 198 176 135 208 397 979 337 186 

5 32,5 325 310 198 176 135 208 397 979 198 

6 32,5 325 325 310 198 176 135 208 397 852 

7 32,5 325 325 325 310 198 176 135 208 924 

8 32,5 325 325 325 325 310 198 176 135 807 

9 32,5 325 325 325 325 325 310 198 176 617 
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Мінімальний розмір користування лісом в об’єкті лісовпорядкування 

повинен бути не меншим від лісосіки за станом, котру розраховують за 

площею та запасом, шляхом ділення відповідних площ та запасів насаджень, 

які потребують якомога швидшого вирубування (через пошкодження 

шкідниками, хворобами або внаслідок стихійних природних явищ і 

техногенних впливів до ступеня втрати цими насадженнями біологічної 

стійкості),  на виробниче можливий термін їх вирубування (1–2 роки). 

 

4.3. Аналіз методики визначення розрахункової лісосіки, розробленої 

на кафедрі лісової таксації 

Слід відзначити, що об’єктом розрахунку має стати не окрема 

господарська секція, а їхня сукупність у державному підприємстві. Тоді 

обов’язково настане перший етап системного ефекту, вихідними чинниками 

якого (в порядку спадання, але у взаємодії між собою) є: 

− частка площі секції в перерахунку на вік стиглості (оборот рубки) у 

загальній площі залучених до головного користування ділянок; 

− неоднаковість віків стиглості у господарських секціях; 

− розмаїття вікової структури (розподілу площі за класами віку) 

господарських секцій. 

Власне, вже у М. М. Орлова [118] була пропозиція щодо обов’язковості 

сумісного розгляду планів господарювання в об’єктах із різною віковою 

структурою. Щоправда, тут ідеться тільки про територіально розділені 

насадження з пануванням однієї і тієї ж породи, названі відрізами. Навівши 

приклад двох таких відрізів, які спільно мають рівномірний віковий розподіл, 

а нарізно в одному з них знаходяться винятково пристиглі й стиглі лісостани, 

а в другому – молодняки й середньовікові насадження, вчений констатує: 

«Оскільки для кожного відрізу складається самостійний план, то може 

статися, що в одному відрізі ліс буде перестоювати, а в другому рубатися не 

у віці стиглості; між тим, у разі об’єднання двох відрізів у один користування 

могло б бути нормальним». 
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Детальний аналіз джерел літератури і науково-методичних розробок та 

творчі здобутки колективу кафедри лісової таксації та лісовпорядкування 

НУБіП України протягом останнього тридцятиріччя щодо розрахунку 

розміру лісокористування дозволяють зробити висновок про те, що 

первинною одиницею розрахунку має бути не окрема господарська секція, а 

їх сукупність, що належить окремому лісогосподарському підприємству. 

Для доведення цього положення скористаємося наступними 

міркуваннями. 

Віком стиглості насадження має бути той часовий показник, котрий 

фіксує максимальне значення середнього приросту за певною ознакою 

продуктивності (корисностями). У разі зрубування насадження в цьому віці й 

створення на його місці нового (оборот рубки) в підсумку будуть 

максимально (чи найкращим чином) використовувати ті функції лісу, за 

якими обчислювали середній приріст. 

Нехай: t – вік насадження на певній ділянці лісового фонду; Ct – обсяг 

корисностей, отримуваних із цієї ділянки до віку t років; 𝑍𝑡 = 𝐶𝑡/𝑡 – середній 

приріст за корисностями; l, m i n – віки рубки, причому m відповідає 

максимуму середнього приросту (віку стиглості), тобто 𝑍𝑚 > 𝑍𝑙 і 𝑍𝑚 > 𝑍𝑛 

(рис. 4.1). 

Рис. 4.1 Динаміка середнього приросту 

tCZ tt /=

t 

l          m           n 
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Виберемо відтинок часу U, не менший за n. Кількість оборотів рубки за 

період U становитиме ,  і , а сумарні корисності 

дорівнюватимуть:  ;  та 

. 

Взявши до уваги вищенаведені нерівності, легко переконатись, що 

найбільшою із цих корисностей виявиться Wm. 

Відтак уявімо, що в певному лісовому об’єкті є ціла низка насаджень, 

які утворюють єдиний динамічний ряд, усуціль заповнюючи віковий відрізок 

від моменту їхнього створення до віку стиглості. Стає цілком логічним, що 

почергове зрубування кожної складової ряду у віці стиглості дозволить 

максимізувати ступінь використання ресурсного потенціалу всього об’єкта, 

що ще раз доводить важливість наукового обґрунтування віку стиглості 

деревостанів та його зв’язок з оптимізацією лісокористування. В ідеалі 

єдиний динамічний ряд має бути рівномірним. А якщо це не так? Здійснення 

головного користування розміром, котрий призводить до нагромадження 

перестиглого лісу, може завдавати господарству не менших збитків, аніж 

зрубування недостиглих насаджень. Теоретичним обґрунтуванням 

оптимального рішення може бути задача лінійного програмування з 

цільовою функцією у вигляді максимізації сумарних корисностей лісу за 

якомога триваліший термін та певною системою обмежень, основне з яких 

контролювало б не спадання цих корисностей у часі.  

Для отримання системного ефекту С. М. Кашпор рекомендує 

об’єднувати господарські секції на рівні підприємства [47, 78, 142]. При 

цьому автором було запропоновано наведену в науковому звіті [141] 

класифікацію господарських секцій, необхідну для подальшого розрахунку 

лісокористування. 

Розглядаючи господарські секції як елементи єдиної системи, в основу 

класифікації покладено принципово інші чинники. Визначальним процесом у 

lU / mU / nU /

l
l

ll ZU
l

C
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господарській секції є внутрішня трансформація ділянок, вкритих лісовою 

рослинністю, щодо класів віку внаслідок росту деревостанів. Цю властивість 

покладено в основу поданої класифікації. 

Основні принципи запропонованої класифікації наведено у додатку В.1. 

За допомогою класифікації систематизують різноманітні за формою 

господарства і виявляють істотні, з погляду теорії системного аналізу, 

елементи. Велику кількість господарських секцій вдається звести до 

дванадцяти типів. Це є підтвердженням ефективності класифікації.  

У межах об’єкта, під впливом програми лісогосподарських заходів, між 

господарськими секціями можливий обмін площами. Це також важливий 

чинник, що впливає на кількість таксонів, наприклад, внаслідок вилучення 

тимчасових господарських секцій. 

Різноманітне поєднання вказаних типів господарських секцій між собою 

дає змогу отримати господарські системи будь-якої конфігурації. 

Конфігурація системи прямо залежить від стану земель лісогосподарського 

призначення, мети господарства та програми лісогосподарських заходів. 

Наведена вище класифікація господарських секцій щодо трансформації 

площі дає змогу виділити більш узагальнені блоки. 

Всього С. М. Кашпором виділено чотири блоки господарських секцій із 

близькою функціональною характеристикою (додаток В.2). 

Систематизація та об’єднання дванадцяти типів господарських секцій у 

чотири блоки єдиної системи дає змогу наочніше виявити риси внесених до 

розрахунку елементів. 

Найхарактерніші особливості господарських секцій – це надходження, 

втрати, перерозподіл площ із утворенням циклів. Таке узагальнення 

полегшує проектування програми лісогосподарських заходів. 

Вирішення зазначених проблем вимагає розглядати господарські секції 

підприємства як цілісну систему з поділом на постійні і тимчасові, 

обов’язковим завданням матриці перерозподілу площі між її елементами. 

Схематично типову агрегацію господарських секцій у систему 
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(господарство) показано на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 Типова агрегація господарських секцій у систему 

 

До тимчасових господарських секцій зараховують похідні деревостани 

порід, які не є ціллю ведення лісового господарства (грабняки, березняки 

тощо). Їх площі поповнюють постійну господарську секцію. У постійні 

господарські секції без надходження площі виділяють інтродуковані 

швидкорослі продуктивні деревні породи (дуб червоний). 

Важливим завданням є встановлення первинної організаційної одиниці 

для розрахунку розміру рубок головного користування лісом, якою тепер є 

господарська секція. Науковці розглядають й альтернативні варіанти, 

зокрема, розраховувати лісосіку в агрегованому вигляді. 

Каганяк Ю. Й. 74 пропонує агрегацію здійснювати на рівні 

господарства, яке складається з постійної господарської секції та декількох 

тимчасових. До постійної господарської секції об’єднують ділянки, вкриті 

лісовою рослинністю, на яких домінує цільова лісотвірна порода. Решту 

площі розподіляють між тимчасовими господарськими секціями. У межах 

лісогосподарського підприємства можлива організація декількох 

господарств. Тимчасові господарські секції можуть дублюватися в різних 
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господарствах. Оптимізацію розміру рубок головного користування для 

постійної господарські секції проводять за умови реалізації моделі 

розширеного відтворення лісових ресурсів. Основними принципами є 

раціональне стале в часі використання лісових ресурсів, вирівнювання 

вікової структури лісів, підвищення продуктивності лісу, поліпшення 

породного складу лісів. 

Для тимчасових господарських секцій застосовують модель ліквідації 

об’єкта в перспективі. Оптимізація розміру рубок головного користування 

лісом у системі теоретично описує проблему покращання породного складу 

лісів підприємства.  

Розглянемо визначення розрахункової лісосіки за новою методикою та 

реалізацію системного ефекту в окремому лісогосподарському підприємстві 

на прикладі  ДП «Богуславське лісове господарство». 

У додатку И наведені розрахунки головного користування лісом в ДП 

«Богуславське лісове господарство» за чинними віками стиглості за старою 

(додаток И.1) та новою (додаток И.2) методиками. 

Як видно з табл. 2.1, на підприємстві налічується 50 господарських 

секцій. У всіх цих госпсекціях  за програмою ROZLIS (розрахунок лісосік)  

було розраховано (див. додаток И.1) нормальну, 1-у та 2-у вікові, а також 

раціональну й скориговану раціональну лісосіки за 10-річними періодами на 

весь оборот рубки деревостанів. Надалі в кожній госпсекції за відповідними 

критеріями приймають найбільш оптимальну лісосіку (зазвичай, це 

раціональна лісосіка). Сума всіх прийнятих щодо госпсекцій лісосік визначає 

розрахункове головне лісокористування для підприємства в цілому, яке для 

ДП «Богуславське лісове господарство» на поточне 10-річчя становить 179,9 га. 

Для ідентифікації наведеної у додатку И.1 інформації, слід наголосити, 

що за новою Методикою [44] шифр госпсекції складається зі скороченої 

назви деревної породи за лісовпорядним класифікатором (Сз, Двс та ін.) та 

цифр, де перша цифра – найменування господарської частини (1 – позначає 

ліси природоохоронного та наукового призначення, 2 – рекреаційно-



109 

 

 

оздоровчі, 3 – захисні та 4 – експлуатаційні ліси), друга цифра – 

найменування категорії захисності в межах госпчастини (наприклад, в 

захисних лісах: 1 – лісосмуги уздовж відведення залізниць; 2 – автодоріг;      

3 – берегів річок тощо). 

Як відомо, що чим більшою буде кількість складових частин певного 

об’єкта, тим меншим буде ефект від спільних розрахунків. Тобто, лісосіка, 

порахована, наприклад, за об’єднаними даними лісового фонду соснових 

експлуатаційних лісів Київської області, завжди буде більшою, ніж 

розрахована сума відповідних лісосік всіх лісогосподарських підприємств, 

що в неї входять. Тому для підготовки інформації до розрахунків за новою 

методикою спочатку слід згрупувати інформацію щодо госпсекцій ДП 

«Богуславське лісове господарство» з урахуванням організаційно-технічних 

критеріїв, тобто в межах деревної породи об’єднати госпсекції з однаковим 

віком рубки та режимом лісокористування (обмежене). Тоді шифр об’єднаної 

госпсекції складається з назви деревної породи та цифри найменування 

господарської частини (1 – позначає категорії лісів з режимом обмеженого 

лісокористування, 2 – експлуатаційні ліси). Такі позначення прийняті й у 

додатках Е та Ж. 

У підсумку було отримано 24 госпсекції. Слід сказати, що госпсекцій 

могло бути ще менше (див. табл. 2.2), якби виконувалась вимога щодо 

обмеження мінімальної площі щорічної лісосіки у госпсекції до 0,1 га (тоді, 

наприклад,  шляхом множення щорічної лісосіки на початковий вік головної 

рубки, мінімальна площа осикової госпсекції становила б  0,1∙50 = 5,0 га, 

відповідно акацієвої – 3 га, в’язової – 8 га тощо). 

У додатку Е (табл. Е.2) наведено прогнозований розмір головного 

користування у державному підприємстві «Богуславське  лісове 

господарство», з якого видно, що господарство охоплює 9 госпсекцій, 

позначених цифрою 1 (це категорії рекреаційно-оздоровчих та захисних лісів 

з режимом обмеженого лісокористування) та 15 госпсекцій з цифрою 2, до 

яких відносять експлуатаційні ліси. 
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Агреговані господарства складаються з двох складних 3-секційних груп 

та двох 2-секційних груп. Це перша (Дубова високостовбурна 1, Дубова 

низькостовбурна 1, Грабова 1) та друга Дубова високостовбурна 2, Дубова 

низькостовбурна 2, Грабова 2) трисекційні групи, а також ясенево-в’язові 

двосекційні (Ясенова 1, В’язова 1) та (Ясенова 2, В’язова 2). Двосекційні 

групи за незначної площі в’язових госпсекцій для системного ефекту 

великого значення не мають і нами не аналізувались. 

Табл. 4.3 відображає вікову структуру всіх із залучених до розрахунку 

розміру головного користування господарських секцій цього підприємства та 

їхній вік стиглості (початковий вік головної рубки). 

Слід зазначити, що площі тимчасових секцій у групах в майбутньому 

будуть заміщені основними: дубову низькостовбурну та грабову буде 

трансформовано в основну секцію дубову високостовбурну, а в’язову – в 

ясенево-кленову. Під час розрахунків у межах груп площі госпсекцій додають 

(на прикладі групи дубової високостовбурної госпсекції експлуатаційних 

лісів та за табл. 4.3 – це 13652 га), всій групі присвоюють вік стиглості 

основної госпсекції (110 років) та визначають нормальну лісосіку 

(13652/110 = 124,1 га). Останні 14 груп – односекційні. 

Табл. 4.4 і 4.5 відображають шлях приведення всіх насаджень до 

спільних точок відліку – рангів стиглості, перший із яких присвоюють всім 

стиглим і перестиглим деревостанам, другий – молодшим від стиглих на 

один клас віку, третій – на два і т. д.  

Отже, як видно з табл. 4.4, площа всіх внесених у розрахунок головного 

користування деревостанів підприємства становить 23387 га, у тому числі у 

госпсекціях із режимом обмеженого лісокористування, таких як соснова – 

734,8 га і дубова високостовбурна – 1513,7 га, а також: у сосновій – 2890,4 га, 

дубовій високостовбурній – 12524 га, грабовій – 1027, 3 га та ясеновій – 

2741,9 га господарських секціях експлуатаційних лісів підприємства. Площа 

деревостанів цих шести госпсекцій становить 21432,3 га або майже 92 %, а з 

врахуванням площ агрегованих груп – майже 98 % площ лісів підприємства. 
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Таблиця 4.3 

 Вікова структура господарських секцій вкритих лісовою рослинністю ділянок ДП «Богуславське лісове 

господарство», залучених до розрахунку розміру головного користування, га 

Господарська 

секція 

Вік 

стиглості 

Класи віку 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Рекреаційно-оздоровчі та захисні ліси 

соснова 110 22,0 79,0 41,8 85,5 145,2 128,7 57,1 121,9 24,0 9,9 19,7 – – – 734,8 

ялинова 100 – – – – 1,2 1,2 – 2,6 – – – – – – 5,0 

дубова в/с 140 62,5 50,9 41,1 16,6 240,3 195,2 187,0 275,1 191,1 133,4 116,5 1,8 2,2  1513,7 

дубова н/с 80 – – 2,8 0,8 3,6 – 6,5 9,6 – – – – – – 23,3 

дуба черв. 90 – 11,0 3,7 14,2 16,1 3,7 – – – – – – – – 48,7 

грабова 70 – 7,6 9,6 12,5 40,4 50,9 78,4 74,2 – – – – – – 275,3 

ясенева 90 3,8 31,4 18,3 17,8 22,3 5,1 44,4 59,3 73,3 – – – – – 275,7 

в’язова  50 – – – – – 0,5 – – – – – – – – 0,5 

тополева 40 – 0,8 – – 1,5 – – – – – – – – – 2,3 

Експлуатаційні ліси 

соснова 90 219,7 337,7 198,1 342,0 374,0 330,4 444,8 544,7 99,0 – – – – – 2890,4 

ялинова 80 – 0,9 0,7 0,3 19,2 0,3 4,0 9,5 0,4 – – – – – 35,3 

дубова в/с 110 509,8 748,9 392,0 553,9 1853,9 2913,0 1402,7 2290,1 714,8 671,3 410,9 25,9 37,0 – 12524,2 

дубова н/с 70 – – – 0,3 – 2,1 4,2 20,7 36,7 20,8 – 3,1 12,5 – 100,4 

дуба черв. 60 3,1 121,1 90,6 223,0 240,0 147,4 8,4 2,5 – – – – – – 836,1 

грабова 80 1,1 19,9 107,1 225,6 160,0 77,7 295,2 133,5 7,2 – – – – – 1027,3 

ясенева 80 27,2 306,5 580,8 328,1 290,8 155,5 245,8 538,2 203,7 6,9 21,6 3,4 33,4 – 2741,9 

в’язова 40 – 4,2 0,9 – 1,5 – – – – – – – – – 6,6 

березова 70 1,0 10,9 19,2 19,4 4,5 6,0 4,6 4,8 2,8 – – – – – 73,2 

осикова 50 0,0 1,9 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – – 4,5 

вільхова 70 28,7 44,3 9,2 57,8 52,4 36,6 10,2 9,1 0,8 1,6 – – – – 250,7 

яворова 100 – – 1,3 1,4 0,4 – – – – – – – – – 3,1 

липова 80 – – 2,5 – – – – – – – – – – – 2,5 

тополева 30 – – 2,6 1,0 1,7 – – – – – – – – – 5,3 

акацієва 30 4,2 2,1 – – – – – – – – – – – – 6,3 

1
1
1
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На рис. 4.3 наочно представлено за класами віку вікову структуру (див. 

табл. 4.3) цих основних господарських секцій ДП «Богуславське лісове 

господарство», а зони нормального лісу на рисунку – це частки від ділення 

загальної площі певної секції на відповідний їй початковий клас віку стиглих 

насаджень. 

Близьким до рівномірного є лише розподіл деревостанів соснової 

госпсекції експлуатаційних лісів, у якій можна зразу рекомендувати 

нормальну лісосіку. Ясенева ж та грабова госпсекції експлуатаційних лісів 

мають надмірну кількість площ стиглого та перестійного лісу (див. ранг 1 

табл. 4.4), що є резервом сьогочасного виконання підприємством нормальної 

лісосіки, адже соснова госпсекція в лісах із режимом обмеженого 

лісокористування і, особливо, дубова високостовбурна в усіх категоріях лісів  

підприємства мають виснажені ресурси стиглих насаджень протягом 

найближчих 30-40 років (з рис. 4.3 видно, що в госпсекціях – сосновій 

захисній і дубовій високостовбурній експлуатаційній, площі деревостанів 

ІХ–ХІ класів віку, а також дубовій високостовбурній госпсекції захисних 

лісів, площі деревостанів ХІ–ХІV класів віку нанесено значно нижче лінії 

«нормального» лісу). 

Тож цілком слушним виглядає міркування про можливість віддання 

переваги щодо розміру головного користування у вказаному календарному 

діапазоні гіршим у якісному розумінні секціям, через 40 років – кращим, але 

при цьому річна лісосіка підприємства не спадала б у часі. Тобто, вихідні 

дані необхідно підготувати до системного ефекту. У табл. 4.5 за рангами 

стиглості наведено теоретичний розподіл площі вкритих лісовою 

рослинністю ділянок ДП «Богуславське лісове господарство», залучених до 

розрахунку розміру головного користування. Іншими словами, в таблиці 

наведено нормальні для даних госпсекцій лісосіки на всі відповідні їм 

обороти рубки. 
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Рис. 4.3. Вікова структура основних господарських 

секцій ДП «Богуславське лісове господарство» 
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Рис. 4.3. Вікова структура основних господарських 

секцій ДП «Богуславське лісове господарство» 

 

 

Продовж. Рис. 4.3 
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Таблиця 4.4 

 Фактичний розподіл площі вкритих лісовою рослинністю ділянок ДП «Богуславське лісове господарство», 

залучених до розрахунку розміру головного користування, за рангами стиглості 

Господарська 

секція 

Ранги стиглості 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Рекреаційно-оздоровчі та захисні ліси 
соснова 19,7 9,9 24,0 121,9 57,1 128,7 з 145,2 85,5 41,8 79,0 22,0 – – – 734,8 
ялинова – – 2,6 – 1,2 1,2 – – – – – – – – 5 
дубова в/с – 2,2 1,8 116,5 133,4 191,1 275,1 187,0 195,2 240,3 16,6 41,1 50,9 62,5 1513,7 
дубова н/с 9,6 6,5 – 3,6 0,8 2,8 – – – – – – – – 23,3 
дуба черв. – – – 3,7 16,1 14,2 3,7 11,0 – – – – – – 48,7 
грабова 154,3 50,9 40,4 12,5 9,6 7,6 – – – – – – – – 275,3 
ясенево-в’язова 73,8 59,3 44,4 5,1 22,3 17,8 18,3 31,4 3,8 – – – – – 276,2 
тополева 1,5 – 0,8 – – – – – – – – – – – 2,3 

Експлуатаційні ліси 
соснова 99,0 544,7 444,8 330,4 374,0 342,0 198,1 337,7 219,7 – – – – – 2890,4 
ялинова 9,9 4,0 0,3 19,2 0,3 0,7 0,9 – – – – – – – 35,3 
дубова в/с 473,8 671,3 714,8 2290,1 1402,7 2913,0 1853,9 553,9 392,0 748,9 509,8 – – – 12524,2 
дубова н/с 98,0 2,1 – 0,3 – – – – – – – – – – 100,4 
дуба черв. 2,5 8,4 147,4 24– 223,0 90,6 121,1 3,1 – – – – – – 836,1 
грабова 513,6 16– 225,6 107,1 19,9 1,1 – – – – – – – – 1027,3 
ясенева 807,2 245,8 155,5 290,8 328,1 580,8 306,5 27,2 – – – – – – 2741,9 
в’язова 1,5 0,9 4,2 – – – – – – – – – – – 6,6 
березова 12,2 6,0 4,5 19,4 19,2 10,9 1,0 – – – – – – – 73,2 
осикова – 2,6 – 1,9 – – – – – – – – – – 4,5 
вільхова 21,7 36,6 52,4 57,8 9,2 44,3 28,7 – – – – – – – 250,7 
яворова – – – – – 0,4 1,4 1,3 – – – – – – 3,1 
липова – – – – – 2,5 – – – – – – – – 2,5 
тополева 5,3 – – – – – – – – – – – – – 5,3 
акацієва – 2,1 4,2 – – – – – – – – – – – 6,3 
Усього 2303,6 1813,3 1867,7 3620,3 2616,9 4349,7 2953,9 1238,1 852,5 1068,2 548,4 41,1 50,9 62,5 23387 
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Таблиця 4.5 

 Теоретичний розподіл площі вкритих лісовою рослинністю ділянок ДП «Богуславське лісове господарство», 

залучених до розрахунку розміру головного користування, за рангами стиглості 
Господарська 

секція 

Ранги стиглості    
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Захисні ліси 
соснова 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 – – – 734,8 
ялинова 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – – – – 5 
дубова в/с 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 1513,7 
дубова н/с 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 – – – – – – 23,3 
дуба черв. 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 – – – – – – – 275,3 
грабова 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 – – – – – 48,7 
ясенево-в’язова 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 – – – – – 275,7 
тополева 0,6 0,6 0,6 0,6 – – – – – – – – – – 2,3 

Експлуатаційні ліси 
соснова 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2 – – – – – 2890,4 
ялинова 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 – – – – – – 35,3 
дубова в/с 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 1138,6 – – – 12524,2 
дубова н/с 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 – – – – – – – 100,4 
дуба черв. 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 – – – – – – – – 1027,3 
грабова 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 – – – – – – 836,1 
ясенева 342,7 342,7 342,7 342,7 342,7 342,7 342,7 342,7 – – – – – – 2741,9 
в’язова 1,7 1,7 1,7 1,7 – – – – – – – – – – 6,6 
березова 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 – – – – – – – 73,2 
осикова 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 – – – – – – – – – 4,5 
вільхова 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8  – – – – – – 250,7 
яворова 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 – – – – 3,1 
липова 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 – – – – – – 2,5 
тополева 1,8 1,8 1,8 – – – – – – – – – – – 5,3 
акацієва 2,1 2,1 2,1 – – – – – – – – – – – 6,3 
Усього 2404,5 2404,5 2404,5 2400,7 2398,4 2397,5 2226,3 2126,4 1671,5 1314,3 1313,5 108,1 108,1 108,1 23387 

1
1
6
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Підсумок нормальних площ госпсекцій дає нормальну лісосіку за 

рангами стиглості для всього підприємства в цілому (див. табл. 4.5). 

Те, що починаючи з 4-го рангу стиглості, площі нормальної лісосіки в 

таблиці починають спадати, пов’язано з короткими оборотами рубки деяких 

госпсекцій (тополева, акацієва, потім в’язова, осикова тощо). Однак надалі ці 

госпсекції будуть продовжуватись або трансформуватись в основні 

госпсекції відповідних груп госпсекцій. Отже, як видно з табл. 4.5, нормальна 

лісосіка для підприємства становить 240,5 га  на рік. Проте з табл. Е.2  видно, 

що нормальна лісосіка становить 230,0 га, що пов’язано з її уточненням за 

рахунок трансформації госпсекцій у групи агрегованих господарств. 

Наприклад, як було відзначено раніше, група дубової високостовбурної 

госпсекції експлуатаційних лісів має нормальну лісосіку в 124,1 га, тоді як за 

складовими госпсекціями (див. табл. 4.5) – 125,8 га). 

Аналіз табл. 4.4 показав, що стиглого лісу (2303,6 га) вистачає на 

виконання нормальної лісосіки (10·230 = 2300 га) на перше 10-річчя. У 

другому 10-річному періоді, тобто, через 10 років, ми матимемо:  

2303,6 – 2300 = 3,6 га, а всього +1813,3 = 1816,9 га стиглого лісу. Крім того, 

за умовами раціональної лісосіки, в рубку може бути введено до 50 % площ 

останнього класу пристигаючих деревостанів (1867,7 га). Отже, нормальна 

лісосіка буде зрубана повністю, а на 3-й період залишиться 1384,6 га 

стиглого та 3620,3 га пристигаючого лісу, що також забезпечує нормальність 

лісокористування. Далі йдуть значні площі 5–7 рангів стиглості (нині це 

середньовікові деревостани) і виникає питання не виконання нормальної 

лісосіки, а запобігання накопиченню значних площ деревостанів 

перестійного віку. У підсумку можна стверджувати, що на основі 

розрахунків за новою методикою в ДП «Богуславське лісове господарство» 

вже зараз можна переходити на нормальну лісосіку, рубаючи 230 га 

деревостанів за рік. 

Практичну реалізацію системного ефекту для підприємства в цілому 

(рис. 4.5) можуть здійснити лише способи з багатоваріантними результатами 
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розрахунків, одним із яких у вказаному випадку є раціональна лісосіка. 

Однак варто наголосити на деяких загальних правилах практичних 

розрахунків: перша вимога – це рубати лише стиглий ліс, а другим 

пріоритетом є вимога максимально швидко позбутися тимчасових 

господарських секцій. Крім того, слід максимально швидко перейти на 

нормальну лісосіку, а сама лісосіка має бути неспадною, необхідно уникати 

накопичування значних площ перестійних деревостанів тощо. Послідовний 

аналіз розрахунку головного користування лісом в ДП «Богуславське лісове 

господарство» на 5 перших 10-річних періодів за новою методикою за 

чинними віками стиглості наведено в додатку И.2, з якого видно, що в 

першому розрахунковому періоді (він найважливіший, оскільки 

безпосередньо впливає на затвердження планових завдань з рубок головного 

користування, тоді як розрахунки в інших періодах мають довести 

обґрунтованість призначених планових завдань) найбільші лісосіки 

призначені в господарських секціях: Грабова 1 – 12 га; Соснова 2 – 24,9 га; 

Дубова високостовбурна 2 – 37 га; Дубова низькостовбурна 2 – 10 га; 

Грабова 2 – 67,4 га та Ясенова 2 – 62,1 га. 

Всі вони (крім Дубової високостовбурної 2) перевищують, інколи 

істотно, нормальну лісосіку для цих госпсекцій (див. додаток Е, табл. Е.2), а  

в Дубовій високостовбурній 2 пропонується рубати 37 га замість 75,1 га за 

чинною методикою, тому що вона за новою методикою є основою 

агрегованої групи, в якій основне навантаження припадає на рубку 

деревостанів тимчасових госпсекцій. Обґрунтованість такої пропозиції 

безперечна, адже площа найпродуктивнішої госпсекції Дубової 

високостовбурної 2 за час від 1-го до 5-го періоду зросте з 12524,2 га до 

13650,8 га. До речі, за рахунок трансформації деревостанів іншої агрегованої 

групи площа госпсекції Дубова високостовбурна 1 також зросте (на 70,5 га 

або на 4,1 %). 

Ще кілька слів про накопичення площ стиглого лісу під час 

послідовного виконання умов використання раціональної лісосіки.  
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Рис. 4.4 наочно показує, що під час використання нового методу, площі 

стиглого лісу не так інтенсивно накопичуються, як за старим методом. 

 

Рис. 4.4. Динаміка накопичення площ стиглого лісу протягом семи  

10-річних періодів внаслідок виконання розрахункової лісосіки, розрахованої 

за старою та новою методиками 

До речі, після 7-го періоду площі стиглого лісу за обома методами 

почнуть спадати. 

Рис. 4.5 ілюструє динаміку раціональної лісосіки в дубовій 

високостовбурній господарській секції експлуатаційних лісів ДП 

«Богуславське лісове господарство». Ця госпсекція є найбільшою у 

державному підприємстві, займаючи в кінці обороту рубки (110 років) після 

трансформації площ агрегованої групи понад 58 % загальної площі введених 

у користування лісів підприємства. 

Як видно з рис. 4.5, темна (синя) лінія, що відображає лісосіку з 

урахуванням системного ефекту, йде значно вище за лінію сірого (жовтого) 

кольору, яка показує значення лісосіки, розрахованої за старою методикою.  
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Рис. 4.5. Динаміка раціональної лісосіки в дубовій високостовбурній 

господарській секції експлуатаційних лісів ДП «Богуславське лісове 

господарство» на фоні графіка достигання: лінія сірого (жовтого) кольору – 

безпосередньо за формулою (4.10); темна (синя) лінія – з урахуванням 

системного ефекту 

Ламані лінії, названі лініями достигання, показують динаміку 

достигання насаджень; верхня – стиглих, а нижня – на один клас віку 

старших за стиглі., а перетин лінією лісосіки верхньої лінії означає рубку 

нестиглого лісу, що недопустимо. Якщо ж лінія лісосіки опускається значно 

нижче нижньої ламаної лінії – лісосіка занижена, що свідчить про 

накопичення стиглих площ.  
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Аналізуючи явище системного ефекту, реалізоване через раціональну 

лісосіку, на прикладі лісів ДП «Богуславське лісове господарство», наочно 

доведено його значимість в дубовій високостовбурній господарській секції 

експлуатаційних лісів підприємства.  

Рис. 4.6 показує за рангами стиглості, наскільки фактичний розподіл 

площ всіх занесених у розрахунок розміру головного користування ділянок 

ДП «Богуславське лісове господарство» відрізняється від теоретичного. 

 

Рис. 4.6.  Фактичний і теоретичний розподіли площі всіх залучених у 

розрахунок розміру головного користування ділянок ДП «Богуславське 

лісове господарство» за рангами стиглості. 

Графік (рис. 4.6) побудовано за підсумками даних табл. 4.4 (фактичні 

дані), а дані табл. 4.5 (теоретичні дані) були скориговані даними чотирьох 
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складних груп госпсекцій. Представлений графік показує, наскільки 

оптимально використовується лісосічний фонд підприємства. 

Отже, розрахунок лісокористування у ДП «Богуславське лісове 

господарство» за новою методикою (230 га на рік) приведе до зростання його 

обсягу, порівняно з попередніми розрахунками на 50,1 га або на 27,8 %. 

Тобто, об’єктом застосування нової моделі мають бути одночасно взяті всі 

господарські секції вкритих лісовою рослинністю ділянок підприємства, 

внесених у розрахунок головного користування. 

Перейдемо до опису нової методики визначення розрахункової 

лісосіки. Алгоритм математичної моделі оптимізації головного користування 

було  досить детально описано [47] і реалізовано у програмі lika. 

Кашпором С. М. з метою більш широкого практичного використання 

було також здійснено розрахунок головного лісокористування для окремого 

лісогосподарського підприємства у програмі Microsoft Excel. В обох 

програмах передбачено обчислення від періоду до періоду коефіцієнта 

мінливості площі насаджень за віком (рангом стиглості) для кожної 

господарської секції та критерію згоди Пірсона (𝜒2) для всього об’єкта 

розрахунку шляхом порівняння наявних площ насаджень певного рангу 

стиглості з такими ж у нормальному лісі. Названі статистики досить надійно 

можуть виконувати роль критеріїв оптимальності. Представлену Методику 

визначення розрахункової лісосіки [44] розроблено кафедрою лісової таксації 

та лісовпорядкування НУБіП України (відповідальний виконавець – 

С. М. Кашпор), схвалено проблемною вченою радою НДІ лісового і садово-

паркового господарства НУБіП України та НТР Державного агентства 

лісових ресурсів України (27.02.2013 р.). 

Згадана методика заслуговує на розгляд її основних питань і 

застосування на практиці в лісогосподарських підприємствах (у додатку Г 

наведено текстову частину). 

Підготовка матеріалів до розрахунку. 

1. Основою розрахунку є метод за площею. 
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2. Вихідною інформацією у межах господарських секцій є їхній вік 

стиглості та розподіл площі вкритих лісовою рослинністю земель за класами 

віку. 

3. Усі господарські секції, що беруть участь у розрахунку, ділять на 

постійні (основні) та тимчасові (див. наведену в додатку В класифікацію 

господарських секцій). 

4. З кожної постійної секції та відповідних їй тимчасових формують 

групи. Кожній групі присвоюють індекс (w), а кожній секції – (w, z), причому 

у постійних секцій z завжди дорівнює 1. 

Порядок проведення розрахунків. 

1. Здійснюють ранжування насаджень за стиглістю. 

2. Обчислюють лісосіки рівномірного користування для кожної групи 

секцій, а також об’єкта в цілому. 

3. Вибирають найменший серед основних господарських секцій 

початковий класу віку стиглих насаджень. 

4. На основі раціональної лісосіки за програмою LIKA знаходять 

щорічний розмір головного користування для кожної групи секцій та всього 

підприємства. 

5. Здійснюють перехід від лісосік за площею (𝐿𝑆) до лісосік за запасом 

(LM) за формулою 𝐿𝑀 = 𝐿𝑆.·Мекс , де Мекс – середній запас стиглих (для 

розрахунку вводять останній клас пристигаючих тому, що в раціональну 

лісосіку входить до 50 % їх запасу) деревостанів на 1 га. 

За цією методикою під час лісовпорядкування визначають 

розрахункову лісосіку з рубок головного користування (далі – розрахункова 

лісосіка), яку розглядають на лісовпорядних нарадах, а в додатку Д наведено 

шаблон заповнення вихідної інформації для обчислення розміру головного 

користування за оновленою програмою LIKA.  

Наведені у додатках Е та Ж результати розрахунку розміру головного 

користування лісом та їхнє порівняння з подібними розрахунками за чинною 
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методикою свідчать про можливість більш ефективного використання 

деревних ресурсів лісу в процесі здійснення рубок головного користування. 

 

4.4. Оптимізація лісокористування у підприємствах Київського 

обласного та по м. Києву управління ЛМГ та ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС» за чинними та запропонованими віками стиглості 

Так як чинна методика [95] далеко не оптимальна та має ряд інших 

недоліків, було розроблено нову методику визначення розрахункової лісосіки 

[44], у якій запропоновано такі основні шляхи оптимізації лісовикористання, 

як заміна тимчасових господарських секцій більш продуктивними 

корінними, оперативне заліснення лісових ділянок, не вкритих лісовою 

рослинністю тощо.  

Для оцінювання якості та ефективності оптимізації лісовикористання 

за представленою методикою з урахуванням зазначених критеріїв було 

здійснено дослідно-виробничу перевірку методики на матеріалах розподілу 

вкритих лісовою рослинністю ділянок, що внесені в розрахунок головного 

користування у ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» [136] та державних 

підприємств Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ [135]. 

 

4.4.1. Оптимізація головного лісокористування у Відокремленому 

підрозділі Національного університету біоресурсів і 

природокористування  України «Боярська лісова дослідна станція».  

Ліси Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування  України України «Боярська лісова дослідна станція» 

[50] належать  до рекреаційно-оздоровчих лісів (крім 605 га лісів 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення) зеленої 

зони м. Києва. Між іншим, до об’єктів природо-заповідного фонду Боярської 

лісової дослідної станції належить створений у 1974 році (постанова РМ 

УРСР за № 500) заказник державного значення «Дзвінківський», деревостани 

якого є перестійними з невисокими повнотами [43] та постійно потребують 
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санітарно-оздоровчих заходів. Тому слід погодитися з пропозицією 

лісовпорядкування [136] щодо перегляду та заміни території природно-

заповідного фонду із залученням провідних спеціалістів і науковців, котрі 

матимуть повноваження провести відповідну експертизу. 

Серед деревостанів ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» переважають 

сосняки (84 %), які за своєю продуктивністю (середній клас бонітету Іа,3) є 

унікальними для Поліської лісорослинної зони. Насадження з переважанням 

дуба звичайного (середній клас бонітету І,7) займають 12 %  площі всіх 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок підприємства. Деревостани з 

переважанням інших деревних порід (вільхи, берези, осики та граба)  

істотного значення у лісовому фонді не мають. 

Великою проблемою стало старіння деревостанів ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС» внаслідок вилучення значної їх кількості з лісоексплуатації. 

Так, на тепер середній вік хвойних насаджень Боярської ЛДС у цілому 

становить 70 років, твердолистяних – 91 рік і м’яколистяних – 49 років, а для 

сукупності вилучених з експлуатації лісів – відповідно 81, 96 та 66 років.  

Аналіз свідчить, що з лісоексплуатації виведено 38,4 % площ всіх 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  Боярської ЛДС, до того ж 

15 % їхньої кількості (913,4 га) є стиглими та перестійними. Збільшення 

частки стиглих і перестиглих деревостанів в усіх групах лісоутворювальних 

порід свідчить про істотне недовикористання поточного приросту 

деревостанів, що насамперед призводить до економічних втрат підприємства, 

а також стрімкого погіршення санітарного стану лісів.  

Необхідний для ревізії прийнятої розрахункової лісосіки та оптимізації 

лісокористування у ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» розподіл введених в 

експлуатацію площ господарських секцій наведено в табл. 4.6, у якій 

напівжирним шрифтом виділені площі стиглих та перестійних деревостанів. 
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Таблиця 4.6 

Розподіл введених в експлуатацію площ деревостанів за господарськими 

секціями ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 

Клас 

віку 

Господарська секція 

Разом 
соснова 

соснова 

з корн. 

губ. 

ялино-

ва 

дубова 

вс 

дубова 

нс 
грабова 

березо-

ва 

вільхо-

ва 
осикова 

1 362,7 – 1,7 11,6 – – 4 14,1 2,6 396,7 

2 687 – – 4,3 – – 13,2 36,2 – 747,2 

3 298,9 12,9 2 10,1 – – 18,2 23,6 6,7 377,7 

4 295,3 28,7 0,7 11,4 – 0,6 0,8 2,1 1,3 351,3 

5 156,3 18,4 5,2 14,1 2,4 – 2,8 15,5 – 230,7 

6 1219,3 273,5 4,3 23,4 – 13,5 7,6 19,4 – 1570,7 

7 919 124,7 – 54,1 – 6 8,6 13,8 0,5 1127,5 

8 1175,2 144 – 110 1,5 1,4 3 11,1 – 1446,2 

9 1713,9 44,3 – 60 4,4 – 4,7 15,2 – 1842,5 

10 972,2 – – 73,5 1,8 – – – – 1047,5 

11 381,6 – – 228,4 7,4 – – – – 617,4 

12 63,1 – – 153,7 26,4 – – – – 244,3 

13 18,8 – – 7,5 – – – – – 26,3 

14 0,3 – – 14,6 – – – – – 14,9 

15 – – – 1,7 – – – – – 1,7 

16 6,6 – – – – – – – – 6,6 

17 7,2 – – – – – – – – 7,2 

18 – – – 6 0,8 – – – – 6,8 

19 – – – 6,2 2,3 – – – – 8,5 

 8277,4 646,5 13,9 790,6 47 21,5 62,9 151 11,1 10071,7 

 

Як видно з табл. 4.6, у лісовому фонді лісової дослідної станції є дві 

тимчасові господарські секції (грабова та дубова низькостовбурна), що 

потребують заміни на дубову високостовбурну.  

Це дубова низькостовбурна, яка може бути зрубана практично вся в 

поточному ревізійному періоді, та соснова в осередках кореневої губки, у 

якій за чинним віком стиглості (101–110 років) нема стиглих насаджень. До 
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речі, за розробленим проектом віків стиглості деревостанів [42] для соснових 

рекреаційних лісів у осередках кореневої губки пропонують зниження віку 

стиглості до 61–70 років. 

Розрахунок лісокористування здійснювали за чинною [95], а його 

оптимізацію – за розробленою [44] методикою. Результати розрахунків на 

поточний період, а також розраховану ВО «Укрдержліспроект» і прийняту 

органами лісоуправління лісосіку головного користування, наведено в     

табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

 Прийнятий та прогнозований розмір головного користування у  

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС». 

Госпо-

дарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, га 

Розрахункова лісосіка, чис. – площа в га, 

знам. – стовбурний запас в тис. м3 

прийняту ВО 

«Укрдержліс

проект»  

за чинною 

методикою 

за 

методикою 

кафедри  

Соснова 1 477,6 75,2 67,6/29,7 75,2/33,7 80,5/36,0 

Дубова вс 1 28,5 5,6 1,5/0,3 3,2/0,6 1,1/0,2 

Дубова нс1 44,6 0,6 2,4/0,4 0,6/0,1 4,5/0,8 

Грабова  7,4 0,3 0/0 0,3/0,1 2,1/0,5 

Березова  16,3 0,9 0,8/0,2 0,9/0,2 1,7/0,4 

Вільхова  40,1 2,2 2,0/0,7 2,2/0,8 4,2/1,5 

Осикова  0,5 0,2 0/0 0,1/0 0,1/0 

Разом 615,0 90,9 74,3/31,3 82,5/35,5 94,0/39,4 

Фактичний вихід ліквідного від стовбурного запасу під час проведення 

рубок головного користування досить високий і становить у сосновому 

господарстві 92 %, а у дубовому – 94 %, тоді як вихід ділової деревини 

відповідно становить 64 % та 34 % від ліквідного запасу, що пояснюється 

відведенням у рубку насаджень досить-таки високих класів віку – ХІ–ХVII 

щодо сосни та ХІ–ХIХ – дуба низькостовбурного.  
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Аналіз показників табл. 4.3 свідчить, що прийняту ВО 

«Укрдержліспроект» розрахункову лісосіку можна збільшити за 

розрахунками чинної методики за площею та запасом на 11 %, а 

оптимізаційної методики кафедри – на 26 %. 

За розрахунками  ВО «Укрдержліспроект» розмір загальної середньої 

зміни стовбурного запасу у Боярській ЛДС становить 80,95 тис. м3, що майже 

втричі перевищує обсяг запланованих рубок головного користування. 

Нами проведено за методикою кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту прогнозний розрахунок лісокористування із занесенням всіх 

вилучених із експлуатації лісів відповідно до їхніх віків стиглості (сосняки – 

121–130, дубняки високостовбурні – 161–170 років тощо), завдяки якому 

виявлено, що розрахункова лісосіка становитиме у сосновому господарстві – 

51,2 тис. м3, а в цілому на підприємстві – 58,1 тис. м3, що майже у 1,9 разів 

більше від запроектованого розміру. 

Звичайно, огульне введення в лісоексплуатацію всіх виведених із 

головного користування лісів без належних досліджень неприпустиме, однак, 

незважаючи на природоохоронний статус усіх лісів Боярської ЛДС, 

подальше утримання такої кількості перестійних деревостанів призведе не 

тільки до необґрунтованих економічних втрат підприємства, а й до зниження 

головних екологічних функцій – вуглецедепонувальної та киснепродукувальної, 

що характерно для процесу вікової стагнації та деградації деревостанів.  

Отже, у лісах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» пропонують:  

1. Невідкладну оптимізацію обсягів і стану заповідності лісів із 

проведенням у них першочергових санітарно-оздоровчих заходів. 

2. Науково обґрунтований перегляд режиму лісокористування у 

вилучених із лісоексплуатації категоріях захисності до частково обмеженого; 

3. Збільшення обсягів рубок головного користування та лісовідновних 

рубок у стиглих і перестійних лісах підприємства; 

4. Узгодження висловлених пропозицій із лісівничим законодавством 

країни. 
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4.4.2. Оптимізація головного лісокористування на підприємствах 

Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ. Результати 

розрахунків розміру лісосіки головного користування на перший 10-річний 

період за чинною та представленою кафедрою таксації лісу та лісового 

менеджменту НУБіП України методиками на лісогосподарських 

підприємствах Київського ОУЛіМГ наведено в табл. 4.8, а оптимізаційні 

розрахунки за господарськими секціями в межах цих підприємств – у 

додатках Д (за чинними віками стиглості) та Ж (за проектними віками 

стиглості). 

Із табл. 4.8 видно (за чинними віками стиглості порівнювали лісосіку 

розрахункової моделі, що відповідає пропонованій методиці [44], з 

нормальною лісосікою), що в Богуславському, Вищедубечанському, 

Іванківському, Клавдієвському та всіх нижче перерахованих (9–14) лісгоспах 

уже сьогодні можна переходити на рівномірне лісокористування, а в 

Білоцерківському, Бориспільському і Димерському (відповідно на 

155,4/157,5*100=99%, 131,5/157,3=84% та  236,8/247,6*100=96%) 

наблизитись до нього. У Київському лісгоспі розрахункова лісосіка 

становить за новою методикою розрахунку 57% від нормальної, однак за 

чинною методикою 43,6/110,2=40 % (розрахункова лісосіка практично більш 

ніж удвічі менша від нормальної лісосіки), що прогнозує тривалий процес 

переходу на рівномірне лісовикористання.  

Натомість розрахункова лісосіка за чинними віками стиглості лише у 

Макарівському лісгоспі рівна теоретично виправданій (нормальній) та у 

Клавдієвському та Тетерівському близька до нормальної.  

Загалом лише державне лісогосподарське підприємство рівнинної 

частини України – Тетерівське дослідно-виробниче лісове господарство в 

питанні використання лісових ресурсів виглядає досить привабливо. Значною 

мірою цьому спонукала достатня площа стиглих і, особливо, пристиглих 

насаджень у провідній, сосновій господарській секції експлуатаційних лісів. 
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Таблиця 4.8 

 Розрахунки лісокористування на Київському ОУЛіМГ за чинною та 

представленою методиками 

Назва державного 

підприємства 

За чинними віками  

стиглості, га 

За проектними віками 

стиглості, га 

нормальна 

лісосіка 

та методикою нормальна 

лісосіка 

та методикою 

чинною  новою чинною  новою 

1. Білоцерківське 157,5 78 155,5 153,4 65,3 131,6 

2. Богуславське 230 179,9 230,0 216,8 104,9 193,9 

3. Бориспільське 157,3 84,9 131,5 154,3 78,3 110,4 

4.Вищедубечанське 117 93,9 117,0 117,1 91,9 116,1 

5. Димерське 247,6 208 236,7 242,4 157,7 221,3 

6. Іванківське 405,4 261,7 405,4 381 177 323,8 

7. Київське 110,2 45,6 59,1 110,9 43,6 60,8 

8. Клавдієвське 143,1 136,2 143,1 143,1 136,3 143,1 

9. Макарівське 98,6 98,6 98,6 94,2 85,9 94,2 

10. Поліське 168,5 110,3 168,5 159,8 77,2 159,8 

11. Пер.-Хмельниц 111,3 53,8 111,3 105,4 45,8 93,1 

12. Ржищівське 6,7 3,5 6,7 6,3 3,2 3,2 

13. Тетерівське 415,2 411,2 415,2 389,5 213,9 375,9 

14. Фастівське 126,4 89,9 126,4 122,1 55,4 115,2 

Разом 2494,8 1855,5 2405,0 2396,3 1336,4 2142,4 

% від нормальної 

лісосіки 
100 74,4 96,4 100 55,8 89,4 

 

Адже на її частку припадає 65% усіх укритих лісовою рослинністю 

ділянок, залучених до розрахунку розміру головного лісокористування, а ця 

обставина істотно мінімізує ступінь впливу на кінцевий результат системного 

ефекту. Зате у Білоцерківському лісовому господарстві системний ефект  

вражає. А ось у Іванківському підприємстві важливо звернути увагу ще й на 

іншу обставину: лише через недолугість другої частини п. 6.2.1 чинної 

методики [95] розрахункова лісосіка у головній для підприємства сосновій 
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господарській секції експлуатаційних лісів стала удвічі меншою, що, врешті-

решт, призвело до заниження на 30% усього розміру використання лісових 

ресурсів.  

У цілому на підприємствах Київського обласного та  по м. Києву 

управління ЛМГ порахована за новою методикою розрахункова лісосіка 

становить (як видно з останнього рядка табл. 4.8) 96,4 % від нормальної 

лісосіки, тоді як лісосіка, порахована за чинною методикою – лише 74,4 %. 

Розрахунки за проектними віками стиглості, у зв’язку з істотно вищими 

проектними віками стиглості дубових деревостанів (їх у лісовому фонді 

управління 14,1 %) та дещо вищими – для експлуатаційних лісів сосни І-го і 

вищих класів бонітету, котра переважає у лісовому фонді області, а також 

незначною часткою стиглого лісу, дають трохи нижчі результати (89,4 % від 

нормальної лісосіки) на перший 10-річний розрахунковий період.  

Однак за чинною методикою розрахункова лісосіка становить лише  

55,8 % від нормальної лісосіки, що ще раз підтверджує ефективність 

представленої оптимізації лісокористування.  

Результати проектування лісокористування у динаміці наведено у 

табл. 4.9 на найближчі 40 років.  

За цей час, тобто, через 30 років, лісосіка на підприємствах всього 

обласного управління досягне нормальної. При цьому, оскільки алгоритм 

оптимізації передбачає перехід від тимчасових господарських секцій із 

низькими віками стиглості, до цільових, на які ведеться господарство, 

практично буде ліквідовано соснову господарську секцію у вогнищах 

кореневої губки (поступає у рубку головного користування у VI–VII класах 

віку).  

Крім того, слід насамперед звернути увагу на те, що частка сосни у 

лісовому фонді управління зросте з 42 % до 65 %, а в Димерському, 

Іванківському, Клавдієвському, Поліському, Переяслав-Хмельницькому та 

Тетерівському державних лісогосподарських підприємствах частка сосни у 

лісовому фонді становитиме 72–87 %.  
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Таблиця 4.9 

Динаміка лісокористування на підприємствах  Київського обласного та 

по м. Києву управління ЛМГ за проектними віками стиглості  

Назва державного 

підприємства 

Площа лісосіки за 10-річними періодами, га 

в цілому по підприємству у т.ч. соснові госпсекції 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Білоцерківське 131,6 131,6 149,9 153,4 6,9 24,5 31,7 25,5 

Богуславське 193,9 193,9 202,9 216,8 5,9 35 56,2 35,5 

Бориспільське 110,4 110,4 126,8 154,3 28,8 42,4 69,8 94,4 

Вищедубечанське 116,1 116,1 117,1 117,1 52,6 59,4 59,4 61,4 

Димерське 221,3 221,3 221,3 242,4 112 123,4 157,9 176,6 

Іванківське 323,8 323,8 381 381 162,7 231,3 302,9 312,5 

Київське 60,8 60,8 78,7 110,9 28 22,5 49,3 74,6 

Клавдієвське 143,1 143,1 143,1 143,1 111,1 111,1 109,5 105,6 

Макарівське 94,2 94,2 94,2 94,2 71,9 74,8 67,1 52,8 

Поліське 159,8 159,8 159,8 159,8 28 68,8 101,9 115 

Пер.-Хмельниць. 93,1 93,1 103,2 105,4 52,5 55,4 82,5 77 

Ржищівське 3,2 3,2 6,3 6,3 0,1 0,3 2,8 2,8 

Тетерівське 375,9 375,9 389,5 389,5 289 253,8 315,5 337,1 

Фастівське 115,2 122,1 122,1 122,1 60 89,2 92,4 84,2 

Разом 2142,4 2149,3 2295,9 2396,3 1009,5 1191,9 1498,9 1555 

% від нормальної 

лісосіки 89,4 89,7 95,8 100,0 42,1 49,7 62,6 64,9 

Також зросте площа найбільш цінної дубової високостовбурної 

господарської секції за рахунок тимчасових секцій, а вартість заготовлених з 

дубової деревини більш грубих сортиментів зросте на 30–40 %. 
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4.5. Резерви підвищення ефективності використання деревних 

ресурсів у лісах Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ 

У 2011 році розрахункова лісосіка головного користування у лісах 

Київського обласного та по м. Києву управління ЛМГ становила 577,5 тис. м3 

ліквідної деревини [135], а було заготовлено практично стільки ж –  

575,5 тис. м3. Чинним проектом (термін дії – 2012–2021 рр.) [135] в силу різних 

об’єктивних причин зменшена розрахункова лісосіка до 508,0 тис. м3 ліквідної 

деревини, причому у 2018 році було заготовлено лише 424,1 тис. м3 ліквідної 

деревини. 

Причини цього явища криються в дефіциті робочої сили в Київській 

області, необхідністю проведення величезних обсягів лісовідновних та 

санітарних рубок (обсяг проміжного лісокористування майже втричі 

перевищує об’єм головного) із-за всихання лісів внаслідок змін клімату країни, 

а також наявності значної кількості перестійних фаутних деревостанів у 

лісопаркових зонах міст. Водночас головне користування є основним 

джерелом якісної деревини, а деякі додаткові розрахунки до табл. 4.8 

показують наявність значних резервів підвищення його обсягів у лісах 

Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ. Оскільки вихід 

ліквідної деревини від рубок головного користування на підприємствах 

Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ становить 91,5 % від 

стовбурового запасу, а в рубку поступають стиглі деревостани з запасом 299 

м3·га–1, то за даними табл. 4.8 розрахункова лісосіка, порахована за дійсними 

віками стиглості та чинною методикою, становить 508,4 тис. м3 ліквідної 

деревини, тоді як за запропонованою – 659,0 тис. м3 ліквідної деревини. Тобто, 

перехід лісогосподарського виробництва на нову методику розрахунку 

лісокористування вже сьогодні дасть підприємствам Київського обласного та  

по м. Києву управління ЛМГ щороку додатково 150,6 тис. м3 ліквідної 

деревини. 

Якщо ж вести розрахунки за запропонованими віками стиглості, то 

розрахункова лісосіка за чинною методикою становитиме 366,2 тис. м3, а за 
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представленою – 587 тис. м3. Крім того, у випадку розрахунків за 

запропонованими віками стиглості, розрахункова лісосіка за 30-річний період 

досягне нормальної та становитиме 656,6 тис. м3 ліквідної деревини. 

Як видно з представленої роботи, оптимізаційні розрахунки здійснено в 

межах лісогосподарських підприємств за площами госпсекцій, а не їх 

запасами. Це зрозуміло, адже площі земель лісового фонду закріплені за 

підприємствами відповідними державними документами на право постійного 

лісокористування, тоді як запаси деревостанів постійно змінюються внаслідок 

їхнього росту, лісокористування та значної кількості інших причин. 

Наприклад, у багатьох джерелах літератури [85, 91] зазначено, що 

насадження старшого віку, починаючи з пристигаючих та залучених у 

розрахунок старших класів середньовікових деревостанів, котрі в своєму складі 

вже мають достатньо цінну товарну деревину, надмірно зріджуються внаслідок 

санітарних вибіркових рубок та рубок догляду. Виникає парадоксальна 

ситуація, коли, наприклад, за матеріалами державного обліку лісів України 

станом на 01.01.02 р. [85] середній запас пристигаючого лісу в цілому по 

Україні (301 м3·га–1) вищий за такі ж показники не тільки для стиглих та 

перестійних насаджень (254 м3·га–1), а й для виключно стиглих деревостанів 

(265 м3·га–1). Таке становище пов’язане з можливістю для господарників 

отримувати цінну деревину без відведення нестиглих деревостанів у рубку 

головного користування та без необхідності платити за неї попенну плату. 

Однак таке «господарювання» не відповідає стандартам європейського 

лісівництва, збиткове для країни з економічного та неефективне з екологічного і 

природоохоронного погляду. Слід ще раз наголосити, що виснаженість лісів 

суттєво ослаблює їх стійкість та захисні функції, а цінність лісу, як екосистеми, 

набагато перевищує вартість реалізованої в процесі рубок деревини. 

Під час проведення прохідних та вибіркових санітарних рубок, слід таким 

чином орієнтуватися на цільові програми лісовирощування [163] оптимальних 

деревостанів, щоб після проведення рубки деревостан міг не тільки поновити 

втрачену деревину протягом певного часу (10–15 років), а й надалі з 



135 

 

 

відповідною, визначеною цільовими програмами інтенсивністю її 

накопичувати. Безумовно, існують випадки (зараження насаджень шкідниками 

чи хворобами), коли необхідне проведення рубок догляду більшої 

інтенсивності. Але такі рубки мають супроводжуватись відповідними 

поясненнями, можливо, зі складанням відповідного акта. В цілому ж 

необхідне впровадження жорсткого контролю за правильністю ведення 

лісового господарства.  

Вікова структура лісів Київського обласного та  по м. Києву управління 

ЛМГ [135] за площею на  1.01.2011 р. наступна: молодняки – 19 %, 

середньовікові деревостани – 50 %, пристиглі насадження – 19 % та стиглі і 

перестійні – 12 %. Тобто, у лісовому фонді області абсолютно переважають 

середньовікові деревостани за нестачі молодняків та стиглого лісу. 

Відповідно, слід спрямувати зусилля лісівників на формування оптимальної 

вікової структури лісів залежно від виконуваних ними цільових функцій. 

Середній на підприємствах Київського обласного та  по м. Києву 

управління ЛМГ бонітет соснових та дубових насіннєвих деревостанів 

становить  відповідно – І,1 та І,7. За пролонгованими цільовими програмами 

лісовирощування [163] запас дубових насіннєвих деревостанів у віці 110–

160 років знаходиться в межах 437–480 м3·га–1, а соснових (див. табл. 3.5) в 

90–110-річному віці – 500–540 м3·га–1, тоді як середній запас ліквідної 

деревини стиглих високостовбурних дубових деревостанів не перевищує 269 

м3·га–1, а соснових – 377 м3·га–1. Отже, під час вирощування насаджень за 

цільовими програмами запас деревини від рубок головного користування 

лісом щодо сосни можна збільшити в середньому на 30 %, а дуба – в 1,6–1,8 

рази. При цьому, частка таких деревостанів в структурі головного 

користування області за 2018 рік щодо сосни становить 66,3 % або 281,1 тис. 

м3, а дуба – 10,9 % або 46 тис. м3 ліквідної деревини. Слід наголосити, що 

частка таких деревостанів із часом зростатиме за рахунок залучення 

тимчасових господарських секцій. Безперечно, проведенням рубок догляду не 

можна суттєво підвищити продуктивність лісів, а проведенням занадто 
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інтенсивних рубок можна навіть істотно її знизити. Оскільки в рубки 

головного користування, відповідно до проєкту віків стиглостей деревостанів, 

в основному надходять (за винятком деревостанів дуба насіннєвого 

походження) насадження у віці до 100–110-річного віку, а до 60–70-ти років 

вони зріджуються більш-менш оптимально, то протягом 30–40 років (для дуба 

більше) шляхом відповідного господарювання можна привести ліси України 

до оптимальних за повнотою та запасом. 

Ще одним резервом підвищення використання деревних ресурсів є 

обґрунтування віку заміни перестійних насаджень у деревостанах 

рекреаційного призначення. Так, за проведеними дослідженнями [42, 45, 176], 

із збільшенням віку деревостану збільшується і відсоток уражених сосновою 

губкою дерев. Найбільший відсоток уражених дерев припадає на 170 років – 

72,1 %, найменший в 100 років – 11,3 %. Втрата якісної деревини, яку 

переводять в дрова внаслідок першочергової дії соснової губки і трутовика 

Швейніца становить разом більше 55 %. 

З віком погіршуються й інші функції деревостанів, які залежать від 

кількісного і якісного складу фотосинтезувального та біопродукувального 

апарату дерев. Значно послаблюється санітарно-гігієнічна функція стиглих і 

перестійних деревостанів, про що свідчать пораховані обсяги поглинання 

вуглекислого газу і виділення кисню сосновими деревостанами різного віку.  

Оптимізацію лісовикористання за площею слід здійснювати в два етапи: 

на першому, який можна проводити вже зараз, слід переглянути площі 

вилучених із експлуатації лісів, тоді як другий етап, пов’язаний зі 

стратегічною програмою створення лісів відповідно до їх оптимальної 

лісистості для регіонів країни, вимагає праці багатьох поколінь лісоводів. 

Другий етап оптимізації лісовикористання (на далеку перспективу) 

пов’язаний з оптимізацією структури лісового фонду країни. Лісистість 

Київської області (22,1 %) також далека від оптимальної, особливо на півдні у 

Лісостеповій зоні. Для цього спочатку необхідно з 6,48 тис. га лісових ділянок 

невкритих лісовою рослинністю Київського обласного та по м. Києву 
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управління ЛМГ провести лісовідновлення на площі 4,14 тис. га (інші 

2,34 тис. га відносять до реміз, біогалявин та інших площ, що не потребують 

заліснення), а потім проводити цілеспрямовану роботу щодо поліпшення 

якісної структури лісів. 

За даними В.Ю. Юхновського [187], оптимальна лісистість України має 

становити 24 %, у тому числі площа полезахисних смуг – не менше  900 тис. 

га. На нашу думку, лісистість Київської області має приблизно дорівнювати 

лісистості Німеччини, тобто, сягати 30 %. 

 

Висновки до четвертого розділу 

1. Протягом усієї історії розвитку лісогосподарського виробництва 

основою його функціонування є отримання найбільшої кількості деревини, 

однак без виснаження лісових ресурсів та зниження їхньої продуктивності. Ця 

генеральна ідея в лісогосподарській теорії отримала назву принципу 

безперервного та  невиснажливого користування лісом, який є ключовим для 

обґрунтування розміру розрахункової лісосіки. 

2. За Лісовим кодексом України [92] «Розрахункова лісосіка – щорічна, 

науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного 

користування, яка затверджується для кожного власника, постійного 

користувача лісів окремо за групами порід, виходячи із принципів 

безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів». 

3. Теоретичною основою більшості способів обрахунку розрахункових 

лісосік є ідея нормального (в розумінні ідеального) лісу, метою якого є 

досягнення безперервності та рівномірності  у лісокористуванні. 

4. Існує багато моделей оптимізації розміру річної лісосіки. Всі вони 

мають деякі спільні особливості. Аналіз таких моделей вказує на 

неможливість оптимізувати обсяг рубок головного користування лісом одним 

аналітичним рівнянням. Необхідно охопити розрахунковий період, який за 

величиною співвимірний з оборотом рубки. Серед множини варіантів 
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вибирається один, який найкраще відповідатиме принципам теорії 

природокористування. 

5. Аналіз чинної методики визначення розрахункової лісосіки [95] 

виявив в ній низку недоліків, основними з яких є істотне заниження розміру 

лісокористування та поступове накопичення перестійного лісу. 

6. Кафедрою таксації лісу та лісового менеджменту на основі 

раціональної лісосіки була розроблена нова методика визначення 

розрахункової лісосіки [44], за якою об’єктом розрахунку має стати не окрема 

господарська секція, а їхня сукупність у державному підприємстві. Тоді 

виникає явище так званого системного ефекту, за рахунок якого можна 

збільшити розмір лісокористування. 

7. У новій методиці запропоновано такі основні шляхи оптимізації 

лісовикористання, як заміна тимчасових господарських секцій більш 

продуктивними корінними, оперативне заліснення лісових ділянок, не вкритих 

лісовою рослинністю тощо. 

8. Оптимізація головного лісокористування у ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС» за новою методикою показала, що розрахункова лісосіка 

може бути збільшена з 35,5 до 39,4  тис. м3 стовбурового запасу. Порівняно 

невеликі обсяги рубок головного користування пояснюють надмірним 

введенням всіх вилучених із експлуатації лісів. На підприємствах Київського 

обласного та  по м. Києву управління ЛМГ пораховано за новою методикою 

(чинні віки стиглості) розрахункову лісосіку, яка становить 96,4 % від 

нормальної лісосіки, тоді як за чинною методикою – лише 74,4 %. 

9. Розрахунки за проектними віками стиглості дають дещо нижчі 

результати (89,4 % від нормальної лісосіки). Однак за чинною методикою 

розрахункова лісосіка становить лише 55,8 % від нормальної лісосіки.  

10. Резервами підвищення використання деревних ресурсів у Київській 

області є: обґрунтовані віки стиглості деревостанів, оптимізація 

лісокористування (додатково 150,6 тис. м3 ліквідної деревини), вікової та 
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породної структури лісів, режиму лісовирощування та структури лісового 

фонду (оптимальна лісистість). 

 

Результати досліджень з розрахунку лісокористування в лісах 

Київської області відображено у публікаціях:  

«Методика визначення розрахункової лісосіки» [44], «Оптимізація 

лісокористування у лісах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»» [50], 

«Залежність розміру лісокористування від віку стиглості» [153], 

«Оптимізація розміру використання деревних ресурсів лісу на прикладі ДП 

«Київський лісгосп»» [154], «Прогнозування використання розміру 

головного користування лісом (на прикладі підприємств Київського 

ОУЛтаМГ)» [155], «Оптимізація лісокористування за чинними та 

проектними віками стиглості на підприємствах Київського ОУЛіМГ» [156], 

«Оптимізація розміру використання деревних ресурсів лісу від рубок 

головного користування на державних підприємствах Київського ОУЛіМГ» 

[157], «Методика визначення розрахункової лісосіки у лісах України для 

окремого лісогосподарського підприємства» [158]. «Оптимізація розміру 

використання деревних ресурсів лісу на прикладі ДП «Київський лісгосп»» 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі дослідження товарної структури соснових 

деревостанів Київської області обґрунтовано їхній вік стиглості у лісах 

різного функціонального призначення, а також, на основі нової методики 

визначення розрахункової лісосіки, проведено оптимізаційні розрахунки 

лісокористування в окремих лісогосподарських підприємствах області. За 

результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки: 

1. За аналізом лісового фонду встановлено, що з усіх лісів області  

(їх 624,1 тис. га), в природно-кліматичній зоні Полісся зростає 427,8 тис. га  

або 68,5 % насаджень регіону. Інша частина лісів віднесена до Лісостепової 

зони. Лісистість області в середньому досягає 22,2 %, причому в зоні Полісся 

вона становить 38,2 %, а в зоні Лісостепу – 11,6 %. 

2. У лісовому фонді Київської області абсолютно переважає сосна 

звичайна (61 % вкритих лісовою рослинністю земель та 69 % від загального 

запасу деревостанів), а таксаційна характеристика лісостанів основних 

лісоутворювальних порід за лісорослинними зонами майже не відрізняється 

(Лісостепова зона відзначається дещо вищими показниками продуктивності 

лісів за рахунок більшої трофності ґрунтів), що свідчить про можливість 

об’єднання дослідних даних та розроблення регіональних нормативів у 

межах області. 

3. Виявлено, що на Київщині у рубку головного користування 

поступають сосняки значно нижчої якості, ніж передбачалося відповідними 

нормативами для сосняків І класу товарності. Таке зниження якісної 

структури Київських сосняків сталося як внаслідок глобальних кліматичних 

змін протягом останніх десятиліть так і з-за неправильного ведення лісового 

господарства, коли інтенсивними рубками вибираються кращі дерева. 

4. Розроблено нормативи динаміки товарної структури модальних  

та оптимальних (для І класу бонітету) соснових деревостанів Київської 

області, на основі яких уточнено вік стиглості у соснових лісах 

експлуатаційного призначення. Аналіз показав, що в експлуатаційних лісах 
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для насаджень сосни вищої продуктивності вік стиглості слід встановити з 

розрахунку на технічну стиглість за грубою діловою деревиною (91–100 

років), а для насаджень ІІ і нижче класів бонітету – з розрахунку на технічну 

стиглість за грубою та середньою діловою деревиною (81–90 років). У 

рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах пропонується для сосняків І класу 

бонітету в 101–110 років, а ІІ і нижчих – 91–100 років. 

5. Об’єктом застосування нових моделей встановлення величини 

розрахункової лісосіки мають бути всі господарські секції вкритих лісовою 

рослинністю ділянок підприємства, включених у розрахунок головного 

користування. 

6. Оптимізація головного лісокористування у Відокремленому 

підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярська лісова дослідна станція» за новою методикою показала, 

що розрахункова лісосіка може бути збільшена з 35,5 до 39,4 тис. м3 

стовбурового запасу. Порівняно невеликі обсяги рубок головного 

користування пояснюються надмірною кількістю всіх виключених з 

експлуатації лісів. 

7. Оптимізаційні розрахунки лісокористування за чинними віками 

стиглості по Київському обласному та по м. Києву управлінню лісового  

і мисливського господарства показали, що за новою методикою в майже всіх 

лісгоспах, окрім Київського, уже сьогодні можна переходити на рівномірне 

лісокористування, тоді як за чинною – лише в Макарівському, 

Клавдієвському та Тетерівському державних підприємствах лісового 

господарства розрахункова лісосіка близька до нормальної. 

8. По Київському обласному та по м. Києву управлінню лісового  

і мисливського господарства порахована за новою методикою (чинні віки 

стиглості) розрахункова лісосіка становить 96,4 % від нормальної лісосіки,  

тоді як лісосіка, порахована за чинною методикою – лише 74,4 %. 

Розрахунки за проєктними віками стиглості дають дещо нижчі результати 
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(89,4 % від нормальної лісосіки), однак за чинною методикою розрахункова 

лісосіка становить лише 55,8 % від нормальної лісосіки. 

9. Дослідно-виробнича перевірка нових моделей встановлення 

величини розрахункової лісосіки на значному матеріалі довела високу 

ефективність запропонованої методики визначення розрахункової лісосіки. 

10. Резервами підвищення використання деревних ресурсів у Київській 

області є: обґрунтовані віки стиглості деревостанів, оптимізація 

лісокористування (додатково 150,6 тис. м3 ліквідної деревини), вікової  

та породної структури лісів, режиму лісовирощування та структури лісового 

фонду (оптимальна лісистість). 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Результати дослідження рекомендовано використовувати 

лісовпорядним організаціям та лісогосподарським підприємствам Київської 

області під час обґрунтування розміру та відведення лісосік у рубку 

головного користування. 

Для практичного використання рекомендуються: 

– оптимізаційні розрахунки обсягів головного користування  

для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів  

і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»  

та 14 лісогосподарських підприємств Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового і мисливського господарства за чинними  

та рекомендованими віками стиглості деревостанів; 

– уточнені віки стиглості для соснових деревостанів різного 

функціонального призначення; 

– нормативи динаміки товарної структури модальних соснових 

деревостанів Київської області. 



143 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абрамович К. К. Оборот и возраст рубки. Москва: Лесн. пром-сть, 

1970. № 8. С. 11–13. 

2. Абрамович К. К. Определение размера главного пользования лесом. 

Москва–Ленинград: Гослесбумиздат, 1963. 84 с. 

3. Адамовський О. М. Оптимізація лісокористування на основі еколого-

економічних критеріїв (на прикладі підприємств Українських Карпат): 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Львів, 2003. 20 с. 

4. Алексеев Ю. Е., Жмылев П. Ю., Карпухина Е. А. Деревья и 

кустарники. Энциклопедия природы России. Москва: АВП. 1997. 599 с.  

5. Алексійчук Ю. А. Закономірності розподілу діаметра як теоретична 

основа побудови нормативів товарності стиглих та перестійних соснових лісо-

станів.  Аграрна наука і освіта. 2005. № 1–2. С. 112–117. 

6. Антанайтис В. В., Загреев В. В. Прирост леса.  Москва: Лесн. пром-

сть, 1969. 240 с.  

7. Антанайтис В.В., Дялтувас Р.  Целевой лес и лесопользование. 

Материалы проблемного совета по вопросам лесн. хозяйства и 

лесоустройства.  Москва. 1981. С. 24–33. 

8. Анучин Н. П. Лесная таксация. 5-е изд., доп. Москва: Лесн. пром-

сть. 1982. 550 с. 

9. Анучин Н. П. Сортиментные и товарные таблицы. Москва: Лесн. 

пром-сть. 1981. 564 с. 

10. Анучин Н. П. Оптимальные возрасты рубок для лесов европейской 

части СССР. Москва: Гослесбумиздат, 1960. 132 с.  

11. Арнольд Ф. К. Русский лес. 2-е изд. С.-Петербург. 1897. Т. ІІІ. 347 с. 

12. Атрощенко О. А. Система моделирования строения древостоев по 

диаметру. Лесной журнал. 1989. № 2. С. 3–7. 

13. Атрощенко О. А., Янушко А. Д. Методы определения 

экономической спелости в нашей стране и за рубежом. Лесоведение и лесное 



144 

 

 

хазяйство: респ. межведом. сб. науч. тр. Минск: Выш. шк., 1988. Вып. 23. 

С. 98–103. 

14. Атрощенко О. А. Проблемы оптимизации лесопользования в 

Белоруссии. Проблемы лесопользования в Западном регионе СССР: 

Материалы межресп. науч. конф. Гомель: БелНИИЛХ, 1990. С. 58–63. 

15. Ахим Бююль, Петер Цефель. Анализ статистических данных и 

восстановление скрытых закономерностей: SPSS: искусство обработки 

информации. Пер. с нем. Москва: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. 608 с. 

16. Бабиченко В. Н., Барабаш М. Б., Логвинов К. Т., и др. Природа 

Украинской ССР. Климат. Київ: Наук. думка, 1984. 232 с.  

17. Багинский В. Ф., Есимчик Л. Д. Лесопользование в Беларуси. 

Минск: Беларуская навука, 1996. 366 с.  

18. Багинский В.Ф. Оценка комплекса лесных ресурсов и полезностей 

леса в системе природопользования. Экономические и социальные проблемы 

лесного хозяйства Беларуси. Гомель: БелНИИЛХ, 1991. С. 8–22.  

19. Байтин А.А., Герниц О. О., Мотовилов Г. П. и др. Лесоустройство. 

Москва: Лесн. пром-сть, 1974. 352 с.  

20. Белов С. В. Лесоводство: учебн. [для студ. высш. уч. зав.]. Москва: 

Лесн. пром-сть, 1983. 349 с. 

21. Богданов П. Л. Дендрология. Москва: Лесн. пром-сть. 1974. 240 с.  

22. Букша І. Ф. Внесок лісового господарства України у зменшення 

ризику зміни клімату. Деякі аспекти глобальної зміни клімату в Україні: зб. 

статей. Київ: Ініціатива з питань зміни клімату. 2002. С. 132–146.  

23. Букштынов А. Д., Грошев Б. И., Крылов Г. В. Леса. Москва: Мысль, 

1981. 316 с.  

24. Булыгин Н. Е. Дендрология. Москва: Агропромиздат, 1985. 280 с.  

25. Бунь Р. А., Густі І., Дачук В. С. та ін. Інформаційні технології 

інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу 

України. Львів: Укр. акад. друкарства, 2004. 376 с.  



145 

 

 

26. Бучинский И. Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и 

будущем. Київ: Сельхоз. лит. УССР, 1963. 308 с.  

27. Ванин А. И. Дендрология. Москва–Ленинград: Гослестехиздат, 1960. 

248 с.  

28. Вернардер Н. Б., Гоголев И. Н., Ковалишин Д. И. и др. Природа 

Украинской ССР. Почвы. Киев: Наук. думка, 1986. 216 с.  

29. Верхунов П. М. Морфология лесных насаждений. Йошкар-Ола, 

Марийск. политехн. ин-т, 1984. 107 с.  

30. Верхунов П. М. Товарная структура разновозрастных сосняков. 

Новосибирск, 1980. 208 с.  

31. Вильямс В. Р. Собранные сочинения. Москва: Сельхоз-гиз, 1950. Т.5. 

345 с. 

32. Волков В. Д. Математическая модель оптимизации размера главного 

пользования лесом. Соврем. лесоустройство и таксация леса: сб. науч. тр. 

Москва: ВНИИЛМ, 1974. Вып. 4. С. 245–261. 

33. Воробйов Д. В., Посохов П. П. Методика составления карты типов 

леса УССР. Комплексное картографирование производительных сил 

Украинской ССР. Киев: Наук. думка, 1967. С. 129–134.  

34. Воробйов Д. В., Посохов П. П., Федец И. Ф. Принципы и методика 

составления карт типов леса Украинской ССР. Труды Харьк. с.-х. института, 

Т. LXXI. Москва: Недра, 1968. С. 72–80.  

35. Воробьев Д. В., Федец И. Ф. Атлас природных условий и 

естественных ресурсов Украинской ССР. Москва: ГУГ К СССР. 1978. С. 183.  

36. Воропанов П. В. О возрастах количественной спелости леса. Лесное 

хоз-во, 1970. №12. С. 47–54.  

37. Вуколов Э. А. Регрессионный анализ. Методические указания по 

курсу «Статистика». Москва: МИЭТ, 2000. 52 с. 

38. Ганжа П. К. Товарная структура дубовых древостоев Украинской 

ССР: автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. с.-х. наук: спец. 06.03.02 

«Лесоустройство и лесная таксация». Киев, 1984. 21 с. 



146 

 

 

39. Генсирук С. А., Шевченко С. В., Бондарь В. С. и др. Комплексное 

лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии. Киев: Наук. думка, 

1981. 360 с. 

40. Генсірук С. А. Ліси України. Наук. тов. ім. Шевченка, Укр. держ. 

Лісотех. ун-т. Львів, 2002. 496 с.  

41. Гілітуха Д. В. Кліматичні та вегетаційні зміни лісового покриву 

Правобережного Полісся України. Науковий вісник Національного 

лісотехнічного університету України. 2013. Вип. 23.8. С. 43–51.  

42. Гірс О. А. Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів 

у лісах різного функціонального призначення. Корсунь-Шевченківський: 

Вид. Майдаченко І .С., 2011. 316 с.  

43. Гірс О. А. Таксаційно-екологічна характеристика деревостанів 

заказника «Дзвінківський» ВП НУБіПУ «Боярська ЛДС». Ліс, довкілля, 

технології: наука та інновації: Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 березня 

2012 року: тези доповіді. К., 2012. С. 129–130. 

44. Гірс О. А., Кашпор С. М., Содолінський Р. В. Методика визначення 

розрахункової лісосіки. Київ, 2012. 15 с.  

45. Гірс О. А., Киричок Л. С., Попович С. Ю. Рекомендації щодо 

оптимізації вікової структури деревостанів лісопаркових господарств міста 

Києва, їх екологічної, природоохоронної та оздоровчої ролі у навколишньому 

середовищі. Київ: Логос, 2011. 51 с.  

46. Гірс О. А., Лакида П. І., Ткач В. П., Пастернак В. П. Методичні 

рекомендації щодо уточнення віку стиглості панівних лісотвірних порід 

України. Київ, 2018. 40 с.  

47. Гірс О. А., Новак Б. І., Кашпор С. М. Лісовпорядкування: підруч.. 

Вид. 2-ге, допов. та перероб. Київ: Фітосоціоцентр, 2013. 435 с.  

48. Гірс О. А., Содолінський Р. В. Моделювання динаміки товарності 

соснових деревостанів Київщини. Лісове і садово-паркове господарство ХХІ 

сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Міжн. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 13–14 березня 2014 року: тези доповіді. К., 2014. С. 25–26. 



147 

 

 

49. Гірс О. А., Содолінський Р. В. Моделювання динаміки якісної 

структури деревостанів та обґрунтування віку стиглості в соснових лісах 

Київщини. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 2014. № 5. Режим доступу до статті:  

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-5/ukr/hirs-o-a/.ua.  

50. Гірс О. А., Содолінський Р. В., Кутя М. М., Веркопуло А. А.  

Оптимізація лісокористування у лісах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС». 

Наук. вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2012. Вип. 171. Ч. 2. 

С. 40–46.  

51. Гірс О.А., Леснік О.М., Содолінський Р.В. Уточнення віку стиглості 

експлуатаційних соснових деревостанів Київського Полісся. Проблеми 

розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжн. 

наук.-практ. конф.,  м. Київ, 6–8 грудня 2018 року: тези доповіді. К.,  2018. 

С. 50–51. 

52. Глобальне потепління: Електронний ресурс. URL: 

http://www.esc.lviv.ua/hlobalne-poteplinnya/.  

53. Глобальні зміни клімату: парниковий ефект. Електронний ресурс. 

URL: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/8376-hlobalni-zminy-

klimatu-parnykovyi-efekt.html. 

54. Гордиенко М. И., Падий Н. Н., Цилюрик А. В. Культуры сосны и их 

защита от вредителей и болезней. Киев, 1992. 158 с. 

55. Горошко М. П., Миклуш С. І., Хомюк П. Г. Біометрія: навч. посіб. 

Львів: Камула, 2004. 236 с.  

56. ГОСТ 9462–88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. 

Технические условия. [Введ.01.01.90]. Москва: Изд-во стандартов, 1988. 13 с. 

57. ГОСТ 9463–88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. 

Технические условия. [Введ.01.01.90]. Москва: Изд-во стандартов, 1988. 13 с. 

58. Гроздов Б. В. Дендрология. Москва–Ленинград: Гослестехиздат, 

1960. 355 с.  

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-5/ukr/hirs-o-a/.ua
http://www.esc.lviv.ua/hlobalne-poteplinnya/
http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/8376-hlobalni-zminy-klimatu-parnykovyi-efekt.html
http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/8376-hlobalni-zminy-klimatu-parnykovyi-efekt.html


148 

 

 

59. Гроздова Н. Б., Некрасов В. И., Глоба-Михайленко Д. А.  Деревья, 

кустарники и лианы. Москва: Лесн. пром-сть. 1986. 349 с.  

60. Гусев И. И., Коптев С. В. Сортиментная структура северотаежных 

ельников. Лесной журнал. 1991. № 4. С. 3–11. 

61. Гусев И. И., Коптев С. В. Товарные таблицы северотаежных 

ельников. Лесной журнал. 1992. № 1. С. 9–15. 

62. Давидов М. В.,  Нікітін К. Є., Порицький Г. О. Таблиці ходу росту і 

товарності насаджень деревних порід України. Київ: Урожай, 1969. 110 с.   

63. Давидов М. В.,  Нікітін К. Є., Ходот Г. А. та ін. Таблиці ходу росту і 

товарності насаджень деревних порід України. Вид. 2-ге. Київ: Держ. вид.     

с.-г. літератури Української РСР, 1958. 55 с.  

64. Довідник лісового фонду України: Укладений спеціалістами 

виробничо-технологічного відділу ВО «Укрдержліспроект» за матеріалами 

державного обліку лісів станом на 01.01.2011 р. Ірпінь, ВО 

«Укрдержліспроект», 2012. 130 с.  

65. Докучаев В. В. Русский чорнозем. Отчет вольному экономическому 

обществу. Москва–Ленинград: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1936. 552 с.  

66. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ; пер. с англ. 

– 2-е изд. Москва: Финансы и статистика, 1986. Т. 2. 353 с.  

67. ДСТУ 3404–96. Лісівництво. Терміни та визначення. Київ, 1997.      

43 с. (Держстандарт України) 

68. Дялтувас Р. П., Мишейкис Ф. Ф. Модель нормализации возрастной 

структуры лесов. В книге  Вопросы лесопользования. Каунас, 1975. С. 22–25.  

69. Ефимов В. В., Губанова Е. В. Изменение климатических 

характеристик Украины в ХХ веке. Изменение земных систем в Восточной 

Европе. Киев, 2010. С. 217–234.  

70. Загреев В. В. Динамика запасов – основание для установления 

расчетной лесосеки. Проблемы лесопользования в Западном регионе СССР: 

Материалы межресп. науч. конф. Гомель: Бел НИИЛХ, 1990. С. 49–57.  



149 

 

 

71. Загреев В. В., Швиденко А. З. Принципы построения единой 

нормативной базы для таксации лесов. Лес. х-во. 1988. №10. С. 32–36.  

72. Исаченко А. Г. Основные вопросы физической географии. 

Ленинград: Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1953. 390 с.  

73. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Частина 1. 

Польові роботи. Ірпінь, 2006. 105 с.  

74. Каганяк Ю. Й. Теоретичні та експериментальні основи прогнозу 

продуктивності лісових насаджень та оптимізації лісокористування: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. докт. с.-г. наук: спец. 06.03.02 «Лісовпорядкування 

та лісова таксація». Київ, 2008. 38 с.  

75. Карпов А. Н. Определение возраста количественной и технической 

спелости леса через средний прирост общего запаса  и выход деловой 

древесины  по категориям крупности. Сб. науч.-исслед. работ по лесн. хоз-ву 

ЛенНИИЛХ.  Москва: Лесн. пром-сть, 1966. Вып. Х. С. 126–167.  

76. Кашпор С. М. Методичні основи складання нормативів динаміки 

товарної структури насаджень. Наук. вісник Національного аграрного 

університету. 1999. Вип. 17. С. 265–268.  

77. Кашпор С. М. Система нормативно-справочных данных для 

таксации древостоев твердолиственных пород Лесостепи УССР: автореф. 

дис. на соискание науч. степ. канд. с.-х. наук: спец. 06.03.02 «Лесоустройство 

и лесная таксация». УСХА. К., 1988. 18 с.  

78. Кашпор С. М., Гірс О. А. Удосконалення алгоритму математичної 

моделі оптимізації використання деревних ресурсів лісу та його дослідна 

перевірка. Наук. вісник Національного лісотехнічного університету України.  

2010. Вип. 20.15.  С. 24–29.  

79. Климат Киева [Под ред. Л. И. Сакали]. Ленинград: Гидрометеоиздат, 

1980.  188 с.  

80. Коваль Я. В., Антоненко В. П. Экономическая оценка экологических 

и социальных функций леса. Экологические проблемы Украины и пути их 

решения. Киев: СОПС УССР НАН УССР, 1991. С. 28–38. 



150 

 

 

81. Коваль Я. В., Строчинський А. А., Новак Б. І. Економічна оцінка 

лісових ресурсів. Наук. вісник Національного ауніверситету. 1997. Вип. 1. 

С. 192–201. 

82. Комков В. В. Оптимизация размера лесопользования для системы 

хозяйственных секций. Лесн. хоз-во. 1981.  № 9. С. 11–17.  

83. Комков В. В., Моисеев Н. А. Методика прогнозных расчетов на 

ЭВМ размеров лесопользования в лесах Гослесфонда СССР. Москва: 

Госкомлес СССР, 1987. 26 с.  

84. Коржнєв М.М., Андріївський І. Д., Шеляг-Сосонко Ю. Р. та ін. 

Природно-ресурсний аспект розвитку України. Проект “Програма сприяння 

сталому розвитку в Україні”. ПРООН.  Київ: КМ Academia, 2001. 109 с.  

85. Короткий довідник по лісовому фонду України (за матеріалами 

чергового державного обліку лісів України станом на 01.01.02). Київ: 

Держкомлісгосп, 2003. 101 с.  

86. Краснов В. П., Орлов О. О., Іванюк І. Д. Сертифікація лісів на 

радіоактивно забруднених територіях. Наук. вісник Національного аграрного 

університету. 2002. Вип. 54. С. 121–128.  

87. Крюденер А. А. Таблицы массы, сбега и др. для главнейших 

древесных пород. С.-Петербург: 1913. 220 с.  

88. Лавров В. В., Дудкін О. В.,  Єна А. В. та ін. Системний підхід як 

методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові 

екосистеми) // Оцінка і напрями зменшення загроз біорізноманіттю України. 

Київ: Хімджест, 2003. С. 156–272.  

89. Лакида П. І. Щільність деревини та кори головних лісоутворюючих 

порід України. Лісовий журнал. 1994. № 6. С. 19–21.  

90. Литвак П. В., Ткачук В. І. Дендрологія. Житомир: Полісся, 2002.   

340 с.  

91. Лісове господарство України: стратегія розвитку /[За ред. 

І. Р. Юхновського]; Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань 

розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Київ, 2003. 34 с. 



151 

 

 

92. Лісовий кодекс України (Редакція станом на 18.11.2012 р.). 

Електронний ресурс. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ rada/show/3 852-12.  

93. Лісотаксаційний довідник. [За ред. С. М. Кашпора, 

А. А. Строчинського]. Київ: Видавничий дім «Вінніченко», 2013. 496 с.  

94. Маринич О. М., Шищенко П. Т. Фізична географія України: підруч. 

Київ: Знання, 2005. 511 с.  

95. Методика визначення розрахункової лісосіки. Затверджена наказом 

Держкомлісгоспу України № 105 від 14.09.2000 р. 4 с.  

96. Методология. [главн. ред. А. М. Прохоров]. Москва: Советская 

энциклопедия, 1974. Т.16. С. 478.  

97. Миклуш С. І., Вицега Р. Р., Черни М. Залежність збігу стовбура від 

його біометричних показників. Наук. вісник Національного аграрного 

університету. 2006. Вип. 103. С. 178–185. 

98. Минин А. А., Семенюк Н. В. Лесной покров Земли. Москва: Знание, 

1991. 62 с. 

99. Миронов В. В. Экология хвойных пород при искусственном 

лесовозобновленнии. Москва: Лесн. пром-сть, 1977. 232 с.  

100. Мирошников В. С. Особенности роста и строения сосновых 

культур. Лесоведение и лесное хозяйство. 1971. Вып. 4. С. 127–134.  

101. Моисеев Н. А. Воспроизводство лесных ресурсов. Москва: Лесн.    

пром-сть, 1980. 263 с.  

102. Моисеев Н. А. Экономика лесного хозяйства. Москва: МГУД, 

1999. Ч. 1. 158 с.  

103. Моисеенко Ф. П. О закономерностях в росте, строении и 

товарности насаждений. К., 1965. 78 с. 

104. Моисеенко Ф. П. Определение запаса и товарности 

черноольховых насаждений. Результаты науч.-исслед. работ БелНИИЛХа. 

Гомель: БелНИИЛХ,  1940. Вып. ІІІ. С. 37–48.  



152 

 

 

105. Моисеенко Ф. П. Экономические и биологические показатели, 

определяющие  оптимальный возраст рубки леса. Бюл. науч.-техн. информ. 

БелНИИЛХ. Гомель: БелНИИЛХ, 1958. №3. С. 3–10.  

106. Мотовилов Г. П. Лесоустройство. Москва: Гослесбумиздат, 1951.     

378 с.  

107. Мошкалев А. Г., Книзе А. А., Ксенофонтов Н. И. Таксация 

товарной структуры древостоев. Москва: Лесн. пром-сть, 1982. 157 с.  

108. Мошкалев А. Г. Таксация товарной структуры древостоев при 

лесоустройстве. Лесоведение. 1989. № 4. С. 27–31.  

109. Мякушко В. К. Сосновые леса равнинной части УССР. Киев: 

Наук. думка, 1978. 256 с. 

110. Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website). Електронний 

ресурс. URL:http://pidruchniki.com/l 6330826/ statistika/harakteristika_asimetriyi 

_ekstsesu # 975.  

111. Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website). Електронний 

ресурс. URL : http://pidruchniki.corn/17190512/statistika/vipadkovi_velichini.  

112. Никитин К. Е., Швиденко А. З. Методы и техника обработки 

лесоводственной информации. Москва: Лесн. пром-сть, 1978. 270 с.  

113. Никитин К. Е., Швиденко А. А., Строчинский А. А. 

Математические модели для оценки запаса и товарной структуры еловых 

древостоев Карпат. Тезисы докладов конф. «Повышение эффективности 

лесохозяйственного производства на основе достижений науки». Ивано-

Франковск. 1974. С. 100–102.  

114. Никитин К. Е. Использование математических методов и ЭВМ 

при определении возрастов количественной и технической спелости 

древостоя. Москва:  ЦЛП, 1968. 41 с.  

115. Нікітін К. Є. Математичний метод дослідження таксаційної 

будови насаджень. Вирощування і таксація лісових насаджень. Київ, 1967. 

С. 147–163.  

http://pidruchniki.com/l
http://pidruchniki.corn/17190512/statistika/


153 

 

 

116. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины 

и Молдавии. [редкол.: А. З. Швиденко и др.]. Киев: Урожай, 1987. 560 с.  

117. Орлов М. М. Лесная таксация. Ленинград: Изд. Ленинградского 

лесн. ин-та, 1925. 510 с. 

118. Орлов М. М. Лесоустройство. Ленинград: Лесное хоз-во и лесная 

пром-сть, 1928. 326 с. 

119. Остапенко Б. Ф., Ткач В. П. Лісова типологія: навч. посіб. Ч. 2. 

Харків: ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002. 204 с. 

120. Пастернак В. П., Гірс О. А., Назаренко В. В.  Екологічна стиглість 

соснових деревостанів північного сходу України. Вісник ХНАУ. 2010. № 4. 

С. 148–152.  

121. Підсумки державного обліку лісів України станом на 1.01.1996 р. 

для розгляду на колегії Держкомлісгоспу. Ірпінь: Укрдерліспроект, 1998. 12 

с.  

122. Поварніцин В. О. Ліси Українського Полісся. Київ: Вид-во АН 

УРСР, 1959. 208 с.  

123. Поварніцин В. О. Соснові ліси Українського Полісся. Рослинність 

УРСР. Київ: Наук. думка, 1971. С. 18–52.  

124. Погребняк П. С. Основы лесной типологии. Киев: АН УССР, 

1955. 456 с.  

125. Погребняк П. С. Лісорослинні умови Правобережного Полісся 

УРСР. Тр. з лісової дослідної справи на Україні. Харків. 1927. С. 5–58 

126.  Податковий кодекс України (Редакція станом на 01.09.2018 р.). 

Електронний ресурс. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

127. Польовий довідник лісовпорядника. Ірпінь: ВО 

«Укрдержліспроект», 2006. 195 с.  

128. Поляков В. К. Совершенствование системы учëта лесного фонда и 

расчëтов пользования в интенсивной зоне ведения лесного хозяйства: 

автореф. дис. канд. с.-х. наук. Киев: УСХА, 1972. 25 с.  



154 

 

 

129. Поляков М. О., Поляков О. В., Яценко В. М. Ресурсний потенціал 

головного користування підприємств лісового господарства. Наук. вісник 

Національного аграрного університету. К., 2000. Вип. 25. С. 64–77. 

130. Полякова Л. В. Зміна віку стиглості деревостану – шлях 

оптимізації вікової структури лісів і розміру лісокористування. Лісівництво і 

агролісомеліорація. Вип. 101. 2002. С. 116–121.  

131. Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 929. Київ, 

2008. 12 с. 

132. Правила рубок головного користування. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 364. Київ: Держкомлісгосп 

України, 2009. 17 с. 

133. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2007 р. № 733. Київ, 2007. 22 с. 

134. Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724. Київ, 

2007. 7 с. 

135. Проект організації і розвитку лісового господарства Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів України. Пояснювальна записка. 

Ірпінь, 2012. 283 с. 

136. Проект організації і розвитку лісового господарства. 

Відокремлений підрозділ Національного аграрного університету «Боярська 

ЛДС». Пояснювальна записка. Ірпінь, 2009. 136 с.  

137. Пятницкий С. С. Курс дендрологии. Харьков: Изд-во ХГУ, 1960.   

422 с. 

138. Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. UNFCCC, 1992. 29 с.  



155 

 

 

139. Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах 

радіоактивного забруднення. Київ, 1998. 21 с.  

140. Робочі правила з лісовпорядкування. [За ред. С. Д. Неретіна,                  

І. Ф. Чігляєва, А. Д. Заремського та ін.] Ірпінь: Вид-во Укрдержліспроект, 

2004. 79 с. 

141. Розробити теоретичні основи, нормативно-інформаційне та 

алгоритмічне забезпечення системи регулювання розміру головного 

користування лісом: наук. звіт (проміжний), НУБіП України. № 110/35–ф. 

Київ, 2010, 139 с. 

142. Розробити теоретичні основи, нормативно-інформаційне та 

алгоритмічне забезпечення системи регулювання розміру головного 

користування лісом: наук. звіт (заключний),  НУБіП України. № 110/35–ф. 

Київ, 2012, 114 с. 

143. Рослинність УРСР: Ліси України. Київ: Наук. думка, 1971. 460 с.  

144. Рубцов В. И. Ход роста искусственных сосновых насаждений. 

Лесное хоз-во. 1962. № 5. С. 20–26.  

145. Савич Ю. Н. Особенности роста сосновых культур в свежих 

суборях Полесья и Лесостепи УССР: автореф. дис…канд. сельхоз. наук. 

Киев, 1965. 22 с.  

146. Свалов Н. Н. Моделирование производительности древостоев и 

теория лесопользования. Москва: Лесн. пром-сть, 1979. 216 с.  

147. Свалов Н. Н. Об организационных основах лесопользования. 

Лесное хозяйство. 1969. №10. С. 47–51.  

148. Свалов С. Н. Об оценке пригодности распределения Вейбулла для 

описания строения древостоев. Вопросы лесовыращивания и рационального 

лесопользования. Москва, 1982. С. 172–174. 

149. Свалов С. Н. Применение обобщенного гамма-распределения для 

моделирования строения древостоев. Лесной журнал. 1984. № 2. С. 10–13. 

150. Свинчук В. А. Особливості таксаційної будови, сортиментна і 

товарна структура штучних соснових лісостанів західного та центрального 



156 

 

 

Полісся України: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. с.-г. наук: спец. 

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація». Київ, 2006. 21 с. 

151. Синицын С. Г., Моисеев Н. А., Загреев В. В. Расчет размера 

лесопользования.  Москва: Лесн. пром-сть, 1973. 176 с.  

152. Синицын С. Г. Рациональное лесопользование. Москва: 

Агропромиздат, 1987. 333 с.  

153. Содолінський Р. В. Залежність розміру лісокористування від віку 

стиглості. Ліс, довкілля, технології: наука та іновації: Міжн. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 29 березня 2012 року: тези доповіді. Київ, 2012. С. 165–166.  

154. Содолінський Р. В. Оптимізація розміру використання деревних 

ресурсів лісу на прикладі ДП «Київський лісгосп». Актуальні проблеми наук 

про життя та природокористування: Міжн.  наук.-практ. конф. молодих 

вчених, м. Київ, 26-29 жовтня 2011 року: тези доповіді. Київ,  2011. С. 62–63. 

155. Содолінський Р. В. Прогнозування використання розміру 

головного користування лісом (на прикладі підприємств Київського 

ОУЛтаМГ). Міжн. конф. наук.-педаг. працівників, наукових співробітників 

та молодих вчених, м. Київ: тези доповіді. Київ, 2011. С. 116–118. 

156. Содолінський Р. В., Гірс О. А. Оптимізація лісокористування за 

чинними та проектними віками стиглості на підприємствах Київського 

ОУЛіМГ. Наук. вісник Національного лісотехнічного ун-ту України. 2014.  

Вип. 24. 9. С. 21–25. 

157. Содолінський Р. В., Гірс О. А. Оптимізація розміру використання 

деревних ресурсів лісу від рубок головного користування на державних 

підприємствах Київського ОУЛіМГ. Наук. вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво 

та декоративне садівництво. 2013. Вип. 187. Ч. 1. С. 221–226.  

158. Содолінський Р. В., Гірс О. А., Кашпор С. М. Методика 

визначення розрахункової лісосіки у лісах України для окремого 

лісогосподарського підприємства. Наук. вісник Національного університету 



157 

 

 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та 

декоративне садівництво. 2014. Вип. 198. Ч. 1. С. 50–57.  

159. Содолінський Р. В., Гірс О.А. Лісівничо-таксаційна 

характеристика деревостанів Київського ОУЛМГ. Лісове і садово-паркове 

господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: 

Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 березня 2019 року: тези доповіді. Київ, 

2019. С. 44–45.  

160. СОУ–02.02-37-476:2006. Площі пробні лісовпорядні. Метод 

закладання. Київ: Мінагрополітики України, 2007. 31 с. (Стандарт 

Мінагрополітики України) 

161. Степаненко Л. П. Динаміка продуктивності лісостанів Київської 

області. Наук. вісник Національного аграрного університету. Лісівництво. 

Декоративне садівництво. Київ, 2006. Вип. 96. С. 143–148.  

162. Строчинский А. А., Гирс А. А. Товарная структура спелых и 

перестойных древостоев в лесах первой группы. Лесовыращ. и защ. 

лесоразв.: сб. науч. тр. Укр. с.-х. акад. К., 1992. С. 93–96. 

163. Строчинский А. А., Швиденко А. З., Лакида П. И. Модели роста и 

продуктивность оптимальных древостоев.  Киев: УСХА, 1992.  144 с.  

164. Строчинськиий А. А., Кашпор С. М. Товарна структура 

деревостанів основних лісоутворювальних порід. Київ, НАУ, 2007. 25 с.  

165. Строчинськиий А.А., Кашпор С. М., Поляков О. В.  Моделі 

розмірно-якісної структури об’єму стовбурів основних лісоутворювальних 

порід. Київ, НАУ, 2007, 14 с.  

166. Строчинський А. А., Каганяк Ю. Й. Концепція виділення рівнів 

продуктивності як теоретична основа раціонального лісокористування. Наук. 

вісник Національного аграрного університету. 2006. Вип. 96. С. 105–115.  

167. Строчинський А. А., Позивайло Ю. М., Редько Т. Ю. Нормативи 

грошової оцінки лісових земель [метод. рекомендації]. Київ: Вид. центр 

НАУ, 2006. 40 с. 



158 

 

 

168. Строчинський А., Кашпор С., Гірс О., Березівський Л. Нормативи 

товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України. Київ: 

Вид. центр НАУ, 2004. 28 с. 

169. Судачков Е. Я. Спелость леса.  Ленинград: Гослесбумиздат, 1967. 

52 с. 

170. Третьяков Н. В., Горский П. В. Выявление товарности древостоев 

сосны и ели на корню. Москва–Ленинград: Гослестехиздат, 1934. 184 с.  

171. Трубников М. И. Экономическая спелость леса и организация 

лесохозяйственного производства. Москва: Лесн. пром-сть, 1969. 175 с. 

172. Турский М. К. Лесоводство: 5-е изд. СПБ, 1914. 379 с.  

173. Українська енциклопедія лісівництва. Львів: НАН України, Т. 1. 

1999. 463 с.  

174. Физико-географическое районирование Украинской ССР.               

[Ред. В. П. Попова, А. М. Маринича, А. И. Ланько]. Киев: Изд-во Киевского 

ун-та, 1968. 684 с.  

175. Философский словарь [Под ред. И.Т. Фролова]. Москва: 

Политиздат, 1981. 445 с.  

176. Цилюрик А. В., Шевченко С. В. Лісова фітопатологія. Київ: КВІЦ, 

2008.  432 с. 

177. Швиденко А. З., Букша И. Ф., Дубинин В. Г., Лакида П. И. Леса 

Украины в изменяющемся мире. Изменение земных систем в Восточной 

Европе.  2010. С. 339–368.  

178. Швиденко А. З., Юдицкий Я. А. Построение нелинейных по 

параметрам моделей: информ. письмо. Киев: УСХА, 1983. 13 с.  

179. Швиденко А. З., Юдицкий Я. А. Программа множественного 

регресионного анализа Регана: информац. письмо. Киев: УСХА, 1983. 13 с.  

180. Швиденко А. З., Юдицкий Я. А. Распределение Шарлье: сб. науч. 

тр. УСХА. 1979. Вып. 227. С. 102–105.  



159 

 

 

181. Шейнгауз А. С. Опыт лесохозяйственного районирования на 

основе математико-статистической оценки классификационных признаков. 

Лесоведение. 1975. № 1. С. 12–19. 

182. Шейнгауз А. С., Дорофеева А. А. Принципиальная схема 

лесохозяйственного районирования. Лесоведение. 1977. № 5. С. 51–59. 

183. Шиманюк А. П. Дендрология. Москва: Лесн. пром-сть, 1967. 

334 с.  

184. Юдицкий Я. А. Моделирование закономерностей роста 

древостоев как основа обновления лесотаксационной информации: автореф. 

дис... кан. с.-х. наук : 06.03.02. Київ, 1982. 20 с.  

185. Юдицкий Я. А. Новая математическая функция роста. Лесной 

журнал. 1982. № 2. С. 32–35. 

186. Юдицкий Я.А. Описание сортной структуры деревьев с помощью 

случайного процесса. Науч. конф. «Закономерности роста и 

производительности древостоев», 16-17 апреля 1985 г.: тезисы докладов. 

Каунас: ЛитСХА, 1985. С. 297–299.  

187. Юхновський В. Ю. Лісоаграрні ландшафти рівнинної України: 

оптимізація, нормативи, екологічні аспекти. Київ, 2003. 273 с.  

188. Bailey R.L., Dell T.R. Quantifying diameter distributions with the 

Weibul function. Forest Sci. 1973.  V. 19, №2. P. 97–104. 

189. Burkhart H. E. Growth models for tree and stand simulation. Proc. 

meet. 1973. Stockhol. 1974. № 30. P. 128–135. 

190. Evert W. Estimating stand volume by measuring form class without 

measuring diameters. Forest science. 1969. V. 15, № 2. P. 145–148. 

191. Forests and Climate Change in Eastern Europe and Central Asia // 

Forests and Climate Change Working Paper 8 [Електронний ресурс]; Csaba 

Matyas (Ed.). Rome: FAO, 2010. 189 p. Режим доступу: 

http://www.fao.org/docrep/014/k9589e/k9589e.pdf.  

192. Kilkki P., Sarmäski M., Varmola M. A simultaneous equation model 

to determine taper curve. Silva Fennica. 1978.  Vol. 12.  №2.  P. 120–125. 



160 

 

 

193. Kozak A., Smith J.G.H. Standards for evaluating taper estimating 

system. For. Chron.  1993. V. 69, № 4. Р. 438–444. 

194. Kуoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change. Kyoto: FCCC/CP, 1997. 24 p.  

195. Magnussen S. Diameter distributions in Picea Abies described by the 

Weibull model. Scand. J. Forest. 1986. V. 1, № 4. P. 493–502. 

196. Max T., Burkhart H. Segmented polinomial regressin applied to taper 

equations. Forest sciense. 1979. V. 22, № 22. P. 283–289. 

197. The impact of new physical parameterizations in the Hadley Centre 

climate model : HadAM3 / Pope, V., Gallani M. L., Rowntree P. R. [et al.]. Clim. 

Dyn. 16. 2000. P. 123–146.  

198. Zöhrer F. The beta- distributions for best fit of stem- diameter-

distributions. UFRO 3 Conf. Gr. Consult statist forest. Paris, 1972. P. 91–104. 

 



161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162

 

Додаток А 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Гірс О. А., Содолінський Р. В., Кутя М. М., Веркопуло А. А. 

Оптимізація лісокористування у лісах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС». 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-

користування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2012. 

Вип. 171. Ч. 2. С. 40–46. (Здобувачем здійснено збір, обробку дослідних даних, 

оптимізаційні розрахунки лісокористування). 

2. Содолінський Р. В., Гірс О. А. Оптимізація розміру використання 

деревних ресурсів лісу від рубок головного користування на державних 

підприємствах Київського ОУЛіМГ. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво  
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здійснено збір, обробку дослідних даних, розрахунки лісокористування). 

3. Содолінський Р. В., Гірс О. А. Оптимізація лісокористування  

за чинними та проектними віками стиглості на підприємствах Київського 

ОУЛіМГ. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету 

України. 2014. Вип. 24.9. С. 44–49. (Здобувачем здійснено збір, обробку 

дослідних даних, оптимізаційні розрахунки лісокористування). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

4. Гірс О. А., Содолінський Р. В. Моделювання динаміки товарної 

структури деревостанів та обґрунтування віку стиглості в соснових лісах 

Київщини. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України. 2014. № 5. URL: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-

5/ukr/hirs-o-a/.ua (Здобувачем здійснено збір, обробку дослідних даних, 

оптимізаційні розрахунки лісокористування). 
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5. Содолінський Р. В., Гірс О. А., Кашпор С. М. Методика визначення 

розрахункової лісосіки у лісах України для окремого лісогосподарського 

підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 

2014. Вип. 198. Ч. 1. С. 50–57. (Здобувачем здійснено збір, обробку дослідних 

даних, оптимізаційні розрахунки лісокористування). 

 

Науково-методичні рекомендації 

6. Гірс О. А., Кашпор С. М., Содолінський Р. В. Методика визначення 

розрахункової лісосіки. К., 2012. 15 с. (Здобувачем здійснено збір, обробку 

дослідних даних та розрахунки для перевірки алгоритму та моделі оптимізації 

лісокористування). 

 

Тези наукових доповідей 

7. Содолінський Р. В. Прогнозування використання розміру головного 

користування лісом (на прикладі підприємств Київського ОУЛтаМГ). 

Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників, наукових 
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Додаток Б 

Таксаційна характеристика пробних площ 

Таблиця Б.1 

Таксаційна характеристика деревостанів на пробних площах 

№  

проби 

Склад 

насад- 

ження 

Вік, 

років 

Середні по 

головній породі Бонітет 
Пов- 

нота 

Запас, 

м3га-1 

Тип 

лісоросл. 

умов Д, см Н, м 

101 10Сз 169  53,9 35,0 І 0,32 229 В2 

102 10Сз 155 49,5 29,7 ІІ 0,46 265 В2 

103 10Сз 161 47,6 31,1 ІІ 0,46 266 В2 

104 8Сз2Дз 150 51,4 35,3 І 0,54 391 В3 

105 10Сз 143 47,3 29,1 ІІ 0,51 292 В2 

106 9Сз1Дз 154 48,6 33,2 І 0,39 283 В2 

107 10Сз 143 49 32,9 І 0,42 297 В3 

108 9Сз1Дз 157 51,2 33,1 І 0,36 263 В2 

109 9Сз1Дз 143 40,0 25,7 ІІІ 0,48 214 А2 

110 10Сз 120 47,9 30,6 І 0,48 327 В2 

111 10Сз 148 53,4 29,9 ІІ 0,45 258 В2 

112 10Сз 170 52,8 34,8 І 0,47 336 В2 

113 10Сз 137 52,8 30,5 ІІ 0,41 235 В2 

114 8Сз2Дз 143 56,1 32,4 І 0,31 225 В2 

1105312 10Сз 192 64 42 ІB 0,51 539 В2 

1106112 10Сз 81 36 34 ІB 0,77 617 В2 

1114011 10Сз 103 40 36 ІB 0,73 667 В2 

1114021 10Сз 101 39 36 ІB 0,56 510 В2 

1106711   7Сз3Дз 112 51 35 ІA 0,69 539 В2 

111101 10Сз 105 28,8 22,6 ІІІ 0,68 266 В2 

111102 10Сз 110 27,1 21,5 ІІІ 0,43 171 А2 

111103 10Сз 105 31,3 25,3 ІІ 0,79 401 В2 

111104 10Сз 103 41,2 28,4 І 0,50 309 В2 

111205 7Сз2 Бп1Дз 102 29,2 25,7 ІІ 0,76 377 В2 

111206 9Сз1Дз 110 30,2 26,7 ІІ 0,65 339 В2 

111209 10Сз 120 27,5 25,0 ІІІ 0,79 330 В2 

111307 10Сз 102 39,4 24,2 ІІІ 0,76 290 В3 

111408 10Сз 101 36,4 26,7 ІІ 0,45 218 В2 
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Додаток В 

Класифікація господарських секцій та їх блоків щодо процесу 

трансформації площ (за С. М. Кашпором  [144]) 

 

Додаток В.1 

Класифікація господарських секцій щодо процесу трансформації площ 

 

 

Схематично класифікацію основних господарських секцій щодо процесу 

трансформації площ подано на рис. 4.2. 

 

Починаючи з п’ятого типу, господарські секції діляться на такі, від яких 

йде надходження (m5
I, m5

II ). До І типу належать господарські секції m1... m4, а 

до II – m5... m8. З сьомого виду II типу господарські секції диференціюють ще й 

за чинником взаємодії (m7ц
 II , m7нц

 II), тобто, здатністю утворювати цикл. У під-

сумку, перерозподіл площі та розрахунок обсягу рубок головного користування 

відбувається в такій послідовності: m1, m2, m3, ш4, m5’ (m5), m5" (m), m6’ (m6), 

m6" (m12), т7’ (т7), т8’ (т8), m9=m7u
II+m8u

11, т|0=т7нц
|1+т8ні1". 

Перший тип (m1) характеризує господарські секції, площі яких 

безповоротно вилучаються із земель лісогосподарського призначення.  

           

Рис. В.1. Класифікація основних господарських секцій щодо процесу 

трансформації площі: m3 – вилучення площі з господарської секції; m5 – 

надходження площі в господарську секцію; m2 – внутрішня трансформація 

площі в господарській секції. 
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Другий тип (m2) – господарські секції, в яких під дією системи 

лісогосподарських заходів, виникає лише внутрішня трансформація площ. Цей 

тип описується моделлю простого відтворення лісових ресурсів і є 

найпростішим варіантом. 

Третій тип (m3) описує господарські секції, які внаслідок реалізації ком-

плексу лісогосподарських заходів, поступово замінюються на інші 

продуктивніші об’єкти. Господарські секції цього типу характеризуються 

відсутністю стиглих насаджень. 

Четвертий тип (m4) – це господарські секції, в яких є внутрішня 

трансформація площі, але основну частину їхнього лісокультурного фонду 

використовують для створення продуктивніших деревостанів. Третій та 

четвертий типи характеризують господарські секції, які в перспективі мають 

поповнити постійні з господарськоцінними деревними породами. 

П’ятий тип (m5) – це заново сформовані господарські секції з наявністю 

насаджень не в усіх вікових групах. Надходження площі до них надходять з 

секцій третього та четвертого типу.  

Шостий тип (m6) характеризує господарські секції з внутрішньою 

трансформацією площі та надходженнями з третього та четвертого типу. 

П’ятий та шостий типи характеризують господарські секції, на які орієнтується 

лісовирощування і описуються моделлю розширеного відтворення лісових 

ресурсів. 

Сьомий тип (m7) – це секції з надходженнями із третього та четвертого 

типів, а також із втратою лісокультурного фонду внаслідок реконструкції наса-

джень без внутрішньої трансформації. 

Восьмий тип (m8)  об’єднує секції цінних у господарському відношенні 

порід з надходженнями від секцій третього та четвертого типів, з внутрішньою 

трансформацією площі і частковою їх втратою. 

Дев’ятий тип (m9) – це секції, які виникають внаслідок поєднання сьомого 

та восьмого типів з утворенням циклу. 

Десятий тип (m10) – це дев’ятий вид секцій без утворення циклу. 



168

 

Одинадцятий тип (m11) відображає сформовані секції з 

господарськоцінних порід, в які йдуть надходження з сьомого та восьмого 

типів. 

Дванадцятий тип (m12) відображає секції, сформовані з цінних у госпо-

дарському сенсі порід з внутрішньою трансформацією площі, в які надходять з 

сьомого та восьмого типів. 

Отже, п’ятий, шостий, одинадцятий та дванадцятий типи характеризують 

секції з цінними деревними породами і описуються моделлю розширеного від-

творення лісових ресурсів.  

Третій та четвертий типи описують секції з малоцінними в 

господарському сенсі породами, площі яких внаслідок реконструкції або 

планових рубок головного користування переводяться в секції з цінними 

породами. 

Сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий типи є найскладнішими за струк-

турою перерозподілу площі між собою. Їх варіант можливий за наявності сек-

цій з малопродуктивними похідними деревостанами, призначеними під реконс-

трукцію та секцій з високопродуктивними насадженнями. Внаслідок невико-

нання запланованої системи лісогосподарських заходів частина площі цих сек-

цій поновлюється малоцінними породами. 

 

Додаток В.2 

Класифікація блоків господарських секцій щодо процесу трансформації 

площ 

 

Схематично виділені блоки та можливі трансформації площі показано на 

рис. В.2. 

Перший блок об’єднує господарські секції, з яких надходять площі в дру-

гий блок і становлять І групу (mз, m4). Секція т1 формується у разі вилучення 

площі за межі земель лісогосподарського призначення і впливає на загальні 

розміри системи. Секцію m2 розташовано в першому блоці з причини відсутно-
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сті джерела поповнення площі. Особливістю господарських секцій першого 

блока є відсутність надходжень площі. 

 

Рис. В.2. Перерозподіл площ між основними блоками системи. 

 

У секціях m2 та m4 здійснюють рубки головного користування, а тому є 

потреба оптимізувати розмір лісосіки на майбутній ревізійний період. Площі m2 

після головної рубки повністю відновлюються наявною деревною породою. У 

m4 площу після головної рубки ділять на дві частини. На одній створюють 

продуктивніші культури і їх площа об’єднується із відповідною секцією, в дру-

гій частині поновлюється наявна деревна порода. Пропорція між частинами 

може бути найрізноманітніша. У m3 не має стиглих насаджень, але для неї 

передбачена реконструкція з переведенням площі в другий блок для 

розширення секцій m5, m6, m7, m8, що сформовані із продуктивніших 

деревостанів. Організація секції m1 може передбачатися довгостроковою 

програмою через потребу вилучення лісових ділянок під важливі державні 

об’єкти. Проєкт програми лісогосподарських заходів на майбутнє десятиріччя 

між секціями, які входять у перший блок, не передбачає перерозподілу площі. 

Усі втрати надходять у секції другого блока, за винятком Ш]. Під час 

формування програми лісогосподарських заходів на майбутній розрахунковий 

період загальну площу господарських секцій, які об’єднано в перший блок, 

зменшуємо або залишаємо без змін. 
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Другий блок характеризується надходженнями площі з першого блока. 

Господарські секції m5, m6 поповнюються площею без її втрати, а m7, m8 деяку 

частину площі можуть віддавати для поповнення секцій третього та четвертого 

блоків. Причому в секції m7 площі втрачаються внаслідок проведення реконст-

рукції похідних деревостанів. 

Рубки головного користування здійснюють у секціях m6, m8. У m8 частина 

зрубів поновлюється існуючою деревною породою, а іншу можна поновлювати 

менш цінною й поповнити відповідну секцію третього блока. Секція m5 харак-

теризує насадження господарськоцінних деревних порід, але з відсутнім екс-

плуатаційним фондом. 

На формування господарських секцій типу m5, m6 та m8 орієнтується  

лісовирощування. Отже, в другому блоці необхідно передбачити оптимізацію 

розміру рубок головного користування, заходів з лісовідновлення, реконструк-

ції малопродуктивних деревостанів. 

Господарські секції другого блока втрачають площі в третій та четвертий 

блоки. Поповнення відбуваються за рахунок надходжень площі з першого бло-

ка і заліснення залучених із лісомеліоративного фонду земель. 

Розмір загальної площі господарських секцій другого блока залежить від 

пропорції між втратами та надходженнями. Зменшення площі блока може бути 

ознакою недостатньо повного виконання лісокультурних робіт або великих об-

сягів реконструкції похідних деревостанів об’єкта. 

Третій блок формується як окрема частина внаслідок складніших пере-

розподілів площі між господарськими секціями m7 та m8 типів. Для функціону-

вання цього блока необхідна наявність у господарстві складних деревостанів, 

мішаних за складом. Секції з такими деревостанами трапляються в об’єктах з 

багатими лісорослинними умовами та в місцях дотику ареалів головних 

лісотвірних деревних порід. 

Потреба реконструкції похідних молодняків, збереження підросту цінної 

породи під наметом м’яколистяних видів, створення лісових культур корінних 

деревостанів замість похідних, з одного боку, і невчасний догляд за змішаними 
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молодняками, неякісне залісення лісосік, з іншого, є причиною виникнення 

складних трансформацій площі. 

Господарські секції m7 та m8 типів, утворюючи між собою цикл, виділя-

ються в окремий тип - m9. Такий випадок передбачає взаємний обмін площею 

між секціями, як правило, типу m8, які об’єднуються в секції m9. Якщо перероз-

поділ площі між вказаними типами секцій відбувається без утворення циклу, 

тоді виділяється секція m10. 

Аналіз ймовірних перерозподілів площі в третьому блоці вказує на існу-

вання декількох варіантів. Перший - без надходжень, але з втратою площі в че-

твертий блок. Другий варіант характеризує замкнутий у середині блока цикл 

без надходжень та втрат. Третій варіант з надходженнями та втратами є най-

складнішим. 

Третій блок господарських секцій трапляється частіше в об’єктах з висо-

кою інтенсивністю ведення лісового господарства. У господарствах з обмеже-

ним асортиментом деревних порід, простими за формою деревостанами та в го-

сподарствах із екстенсивним рівнем імовірність трансформації площі за такою 

схемою незначна. 

Останній, четвертий блок, об’єднує два типи господарських секцій: т11 та 

m12. Цей блок формується із секцій з надходженнями площ й відсутністю їх 

втрат. Надходження площ відбуваються за рахунок секцій типу m7 та m8. У 

четвертому блоці передбачено об’єднання секцій, в яких здійснюють рубки 

головного користування або без них, але з дотриманням запроєктованих 

лісогосподарських заходів. 
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Додаток Г 

Методика визначення розрахункової лісосіки 

1. За цією методикою визначають розрахункову лісосіку, яку розглядають 

на лісовпорядних нарадах. 

2. Погодження та затвердження розрахункових лісосік здійснюють згідно 

з відповідною інструкцією, затвердженою наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 

3. Розрахункова лісосіка є організаційно-технічним показником, який, 

спираючись на засади нормального лісу, слугує основою планування 

лісосічного фонду і регламентує щорічний граничний обсяг заготівлі деревини. 

4. Розрахункова лісосіка визначається в можливих для експлуатації лісах 

кожного лісогосподарського підприємства (постійного лісокористувача), в 

межах категорій, господарських частин, господарств, господарських секцій і 

способів рубок. 

5. Беручи до уваги усталену систему обліку лісових ресурсів, основою 

розрахунку є метод за площею. 

6. Вихідною інформацією, поряд із віком стиглості, слугує розподіл 

площі вкритих лісовою рослинністю земель за класами віку. 

7. Усі господарські секції, що беруть участь у розрахунку, діляться на 

постійні (основні) та тимчасові. 

8. Основним способом розрахунку для державного лісогосподарського 

підприємства є модель, котра, володіючи явищем системного ефекту, дозволяє 

якнайшвидше перейти на рівномірне лісокористування в межах об’єкта 

розрахунку, мінімізуючи втрати від залучення в головну рубку всіх, окрім 

стиглих, насаджень. 

8.1. Об’єктом застосування моделі одночасно виступають всі 

господарські секції внесених у розрахунок головного користування 

вкритих лісовою рослинністю земель підприємства із суцільно-

лісосічним способом рубок і величиною класу віку 10 років. 
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8.1. З кожної постійної секції та відповідних їй тимчасових формують 

групи. Кожній групі присвоюють індекс (w), а кожній секції – (w,z), причому у 

постійних секцій z завжди дорівнює 1. 

8.2. Співвідношення між початковим класом віку стиглих насаджень і 

оборотом рубки має вигляд . 

8.3. Насамперед здійснюється рангування насаджень за стиглістю: 

;      ; 

 

8.4. Наступні кроки – обчислення лісосіки рівномірного користування 

для w-ї групи секцій  і об’єкта розрахунку в цілому 

, а також вибір найменшого серед основних господарських секцій 

початкового класу віку стиглих насаджень . 

8.5. Відтак знаходиться щорічний розмір головного користування для 

всього підприємства: 

         при . 

8.6. Подібну дія застосовують і до w-ї групи секцій 

, 

однак щоб стати розрахунковою лісосікою, треба «витримати 

конкуренцію» з боку , де  і 

. Особливо відчутно  може вплинути на 

кінцевий результат за умови домінування стиглих насаджень у віковому 

розподілі одних груп секцій та нестачі – в інших. 
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8.7. У подальшому алгоритм розв’язку задачі набуває вигляду: 

; 

; 

; 

; 

. 

8.8. Остаточно, для : 

; 

; 

; 

, 

де  і  – розмір головного користування за площею відповідно у 

постійних і тимчасових господарських секціях. 

8.9. Додатково обчислюють дві статистичних характеристики: 

- коефіцієнт мінливості (для кожної господарської секції) 

, 

е  і  

; 

- хі-квадрат критерій (для об’єкта розрахунку в цілому) 
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, 

де  і ,                              а 

, 

кожна з яких у нормального лісу дорівнює нулю. 

8.10. Розрахунок здійснюють за допомогою програми LIKA, макет 

заповнення інформації до якої наведено в додатку Д. Інформація про тимчасові 

господарські секції обов’язково має розташовуватись після відповідних їм 

основних. 

9. Для господарських секцій державних підприємств із суцільно-

лісосічним способом рубок, а також для господарських секцій інших 

лісокористувачів із суцільно лісосічним способом рубок програмним шляхом 

обчислюють лісосіки рівномірного користування, перша та друга вікові, та 

раціональна модифікована: 

                                       (9.1) 

де   i=1, 2, …, m, …, n – класи віку; 

    m – початковий клас віку стиглих насаджень; 

    Si – площа насаджень i-го класу віку; 

    Δ – тривалість класу віку; 

    lпр– початковий клас віку пристигаючих насаджень; 

   lсрв– початковий клас віку середньовікових насаджень, внесених у 

розрахунок другої вікової лісосіки; 

    k – кількість циклів розрахунку, змінюється від 1 до m. 
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У господарських секціях, котрі містять у середньовіковій групі менше 

чотирьох класів віку, в розрахунок другої вікової лісосіки вводять лише один 

старший клас цієї групи, а за наявності чотирьох і більше класів – два старших 

класи. 

10. Перехід від лісосік за площею до лісосік за запасом здійснюють на 

підставі співвідношення , де  і – відповідно 

запас і площа насаджень певної господарської секції i-го класу віку.Під час 

двоприйомних поступових рубок площу стиглих насаджень (вихідна і як 

результат пересування) множать на , а під час триприйомних – на 

. Одержана за алгоритмом для суцільно-лісосічних рубок річна 

лісосіка  збільшується відповідно вдвічі або втричі, тобто  або 

. 

Незалежно від кількості прийомів лісосіку за запасом знаходять за 

формулою , в якій середній запас на 1 га  у разі застосування 

двоприйомних рубок стосується стиглих насаджень з повнотою не меншою ніж 

0,6, а триприйомних – 0,8. 

11. Прийняття розрахункової лісосіки, обчисленої на підставі пп.8 – 11, 

здійснюється з урахуванням наступних умов. 

11.1. У тимчасових господарських секціях, за переваги пристиглих, 

стиглих і перестійних насаджень, приймають максимальну з обчислених 

лісосік. 

11.2. У основних господарських секціях в рубку, з урахуванням 

достигання, повинні поступати тільки стиглі деревостани, наявної на момент 

розрахунку площі (при поступових рубках – запасу) яких вистачає не менше 

ніж на 5 років. 
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11.3. Запас деревини, що вирубують, за умови рівномірного вікового 

розподілу, не повинен перебільшувати загального середнього приросту. 

11.4. Сумарна розрахункова лісосіка всіх господарських секцій об’єкта 

розрахунку має в якомога короткий термін досягти розміру лісосіки 

рівномірного користування. 

12. Сумарна розрахункова лісосіка наступного розрахункового періоді 

не має поступатись такій попереднього періоду.Під час добровільно-вибіркових 

рубок визначальною є лісосіка за запасом, яку обчислюють за формулою:  

,  

де Pg і Mg – відповідно запроєктований відсоток вибірки і загальний запас 

у g-му насадженні, внесеному в розрахунок добровільно-вибіркової рубки. 

Прийнята лісосіка не має перебільшувати лісосіку рівномірного 

користування, обчислену для насаджень, залучених до даного способу рубок. 

13. Незалежно від статусу об’єкта розрахунку прийнята лісосіка не 

може поступатись лісосіці за станом, яку обчислюють за формулою: 

, 

де  і  – відповідно загальні площа і запас деревостанів, що потребують 

головної рубки за станом, до яких відносяться пристигаючі, стиглі та перестійні 

насадження, пошкоджені пожежами, шкідниками, хворобами і внаслідок 

стихійних природних явищ та техногенних впливів до ступеня втрати цими 

насадженнями біологічної стійкості; 

  t – виробниче можливий термін їхнього вирубування. 

14. Ступінь заокруглення обчисленої і прийнятої розрахункових лісосік 

за площею становить 0,1 га, а за запасом – 0,01 тис. куб. м. 
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Додаток Д 

Макет заповнення вихідної інформації до розрахунку лісокористування 

Таблиця Д 

Макет заповнення вихідної інформації для обчислення розміру головного 

користування за програмою LIKA 

 

Найменування підприємства (24 позиції) 

                        

 

Кількість груп секцій (не більше 65, дві позиції) та кількість секцій у кожній із 

груп (не більше чотирьох, по одній позиції) 

                     і т. д. 
 

Шифр секції (8 позицій) та верхня границя віку стиглості (3 позиції)  
           

 

Площа за класами віку (до 16-го включно, із заокругленням до 0,1 га – по 6 

позицій) 
 

 

 

 

    .      .      .      .      .  

 

           

 

    .      .      .      .      .  

 

           

 

    .      .      .      .      .  

 

           

 

    .      .      .      .      .  

 

           

 

    .      .      .      .      .  

 

           

 

    .      .      .      .      .  

 

           

 

1 2 3 4 і т.д. 
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Додаток Е 

 Результати розрахунку розміру головного користування в державних 

підприємствах Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ за 

чинними віками стиглості деревостанів  

Таблиця Е.1 

 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Білоцерківське   лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 24,9 25,3 2,5 6,4 

Ялинова 1 2.5 0,2 0,2 0,4 

Дубова вс1 72,9 40,3 7,3 10,1 

Дубова нс1 240,0  9,1 26,7 

Грабова 1 74,7  3,7 7,5 

Ясенево-кленова 1 25,0 3,4 3,1 2,7 

В’язова 1 4,9  0,9 1,7 

Дуба червоного 1 0,0 1,4 0,0 0,3 

Липова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 6,4 0,3 0,3 0,6 

Яворова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Акацієва 1 12,5 0,4 0,4 1,0 

Соснова 2 27,3 1,1 0,4 0,6 

Ялинова 2 0,6 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс2 153,1 55,9 15,3 28,6 

Дубова нс2 3,5  0,2 0,5 

Грабова 2 140,6  8,5 17,0 

Ясенево-кленова 2 374,3 12,8 12,5 32,1 

В’язова 2 13,6  1,2 2,4 

Березова 24,4 0,9 0,9 2,0 

Осикова 34,1 1,5 1,5 3,2 

Тополева 2 9,1 0,5 0,5 0,9 

Акацієва 2 15,7 0,7 0,7 1,3 

Липова 2 1,2 0,0 0,0 0,1 

Дуба червоного 2 2,7 3,2 0,3 0,8 

Яворова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вільхова  66,7 9,4 8,5 8,5 

Разом 1310,7 157,5 78,0 155,4 
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Таблиця Е.2 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Богуславське  лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 19,7 6,7 2,1 2,0 

Ялинова 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс1 0,0 12,9 0,0 0,0 

Дубова нс1 9,6  0,5 0,9 

Грабова 1 154,3  10,3 12,0 

Ясенево-кленова 1 73,3 3,1 3,1 6.9 

В’язова 1 0,5  0,0 0,1 

Дуба червоного 1 0,0 0,5 0,0 0,0 

Тополева 1 1,5 0,1 0,1 0,1 

Соснова 2 99,0 32,1 9,9 24,9 

Ялинова 2 9,9 0,4 0,4 0,8 

Дубова вс2 473,8 124,1 75,1 37,0 

Дубова нс2 98,0  5,0 10,0 

Грабова 2 513,6  33,7 67,4 

Ясенево-кленова 2 807,2 34,4 34,4 62,1 

В’язова 2 1,5  0,2 0,2 

Березова 12,2 1,0 1,0 1,0 

Осикова 0,0 0,1 0,0 0,1 

Тополева 2 5,3 0,2 0,2 0,4 

Акацієва 2 0,0 0,2 0,0 0,1 

Липова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дуба червоного 2 2,5 10,5 0,3 0,5 

Яворова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вільхова  21,7 3,6 3,6 3,6 

Разом 2303,6 230,0 179,9 230,0 
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Таблиця Е.3 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Бориспільське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 45,8 61,8 4,6 11,2 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 99,5 15,8 8,6 6,4 

Дубова нс1 85,0  4,8 12,4 

Грабова 1 0,4  1,6 3,2 

Дуба червоного 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 2,9 1,0 0,3 0,7 

В’язова 1 2,0  0,9 0,2 

Липова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 21,6 1,9 1,3 2,1 

Акацієва 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Соснова 2 133,8 28,0 13,4 31,0 

Ялинова 2 0,3 0,2 0,0 0,0 

Дубова вс2 67,8 8,7 5,9 4,4 

Дубова нс2 52,7  2,8 5,6 

Грабова 2 0,0  2,4 4,9 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,7 0,0 0,0 

В’язова 2 0,8  1,1 1,1 

Березова 70,5 10,6 8,8 16,1 

Соснова з кг 1 0,0  0,0 0,0 

Соснова з кг 2 0,0  0,0 0,0 

Осикова 70,2 8,2 8,3 9,2 

Вільхова 94,9 18,0 18,0 18,3 

Липова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 2 46,1 2,1 2,1 4,8 

Акацієва 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом 794,3 157,3 84,9 131,5 
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Таблиця Е.4 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Вищедубечанське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 343,4 57,5 52.0 46,4 

Ялинова 1 0,0 0,0 0.0 0,0 

Дубова вс1 3,3 4,2 0.3 0,0 

Дубова нс1 6,5  0.7 1,2 

Грабова 1 9,0  0.8 1,4 

Дуба червоного 1 0,0 0,4 0.0 0,0 

Ясенево-кленова 1 2,7 1,0 0.4 0,4 

Тополева 1 0,0 1,3 0.0 1,9 

Соснова 2 109,4 4,4 4.4 11,3 

Ялинова 2 2,3 0,2 0.2 0,2 

Дубова вс2 26,4 3,9 2.8 3,4 

Дубова нс2 1,1  0.6 0,1 

Грабова 2 2,0  0.3 0,6 

Дуба червоного 2 0,0 0,2 0.0 0,0 

Ясенево-кленова 2 6,6 2,4 0.7 0,7 

Березова 68,3 17,6 6.8 13,7 

Осикова 8,4 0,5 0.5 0,9 

Вільхова 316,1 23,4 23.4 34,9 

Разом 905,5 117,0 93.9 117,0 
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Таблиця Е.5 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Димерське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 683,0 114,2 78,7 73,3 

Ялинова 1 0,0 0,3 0,0 0,0 

Дубова вс1 5,5 7,1 0,6 0,0 

Дубова нс1 3,7  0,9 1,8 

Грабова 1 9,6  1,2 2,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 0,8 0,0 0,0 0,1 

Соснова 2 453,4 63,4 63,4 62,4 

Ялинова 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс2 56,6 3,5 2,9 5,3 

Дубова нс2 37,2  2,0 4,1 

Грабова 2 13,7  0,8 1,6 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Березова 301,9 39,1 37,6 52,7 

Соснова з кг 2 0,0  0,0 0,0 

Осикова  34,1 2,0 2,0 2,8 

Тополева 2 0,6 0,0 0,0 0,0 

Вільхова  291,8 17,9 17,9 30,7 

Разом 1891,9 247,6 208,0 236,8 
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Таблиця Е.6 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Іванківське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 241,0 58,2 40,1 37,4 

Ялинова 1 0,9 0,0 0,0 0,1 

Дубова вс1 0,7 0,6 0,1 0,0 

Дубова нс1 0,0  0,1 0,0 

Грабова 1 3,4  0,7 1,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соснова 2 1219,7 251,8 122,0 243,9 

Ялинова 2 1,1 0,9 0,2 0,1 

Дубова вс2 160,9 16,9 7,6 4,2 

Дубова нс2 8,5  0,6 1,2 

Грабова 2 172,7  10,3 20,7 

Ясенево-кленова 2 2,8 0,2 0,2 0,3 

В’язова 2 0,4  0,0 0,0 

Березова 544,8 57,7 48,4 54,9 

Соснова з кг 1 0,0  0,0 0,0 

Соснова з кг 2 0,0  12,5 17,5 

Осикова  87,1 4,1 3,9 6,3 

Тополева 2 2,4 0,1 0,1 0,2 

Вільхова  163,6 14,9 14,9 17,5 

Разом 2610,0 405,4 261,7 405,3 
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Таблиця Е.7 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Київське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 219,5 69,5 24,0 25,3 

Ялинова 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс1 11,1 19,8 1,1 6,5 

Дубова нс1 1,5  1,9 0,3 

Грабова 1 0,0  3,5 0,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,8 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 13,1 2,9 1,3 2,6 

В’язова 1 0,0  0,0 0,0 

Тополева 1 4,1 2,6 0,4 1,6 

Березова 46,3 6,0 5,2 8,6 

Соснова з 

корневою губкою 1 
1,0  0.4 0,1 

Осикова 3,7 1,1 0,4 1,0 

Вільхова 93,8 7,4 7,4 13,2 

Разом 394,1 110,2 45,6 59,1 
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Таблиця Е.8 

Прогнозований розмір головного користування 

у державному підприємстві «Клавдієвське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 1216,0 109,4 109,4 110,7 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 3,5 8,9 0,4 1,8 

Дубова нс1 10,3  0,7 1,2 

Грабова 1 13,9  1,3 2,5 

Дуба червоного 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 9,5 0,2 0,2 0,6 

Березова 82,8 15,1 14,8 14,8 

Осикова 7,6 0,4 0,4 0,6 

Вільхова 117,4 9,0 9,0 10,9 

Разом 1461,0 143,1 136,2 143,1 
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Таблиця Е.9 

Прогнозований розмір головного користування 

у державному підприємстві «Макарівське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 16,4 3,3 1,1 1,1 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 0,0 0,4 0,0 0,0 

Дубова нс1 7,5  0,5 1,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 3,3 0,1 0,1 0,2 

Соснова 2 305,5 45,6 45,6 45,6 

Ялинова 2 8,5 0,9 0,7 0,6 

Дубова вс2 76,3 11,9 6,7 2,7 

Дубова нс2 30,1  2,1 4,2 

Грабова 2 14,7  1,5 3,1 

Ясенево-кленова 2 13,6 0,8 0,7 1,1 

Березова 179,9 24,7 8,5 0,0 

Соснова з кг 1 0,0  3,1 0,0 

Соснова з кг 2 71,3  18,0 26,1 

Осикова 60,4 4,0 3,5 3,9 

Вільхова 114,8 6,5 6,5 8,7 

Тополева 2 4,4 0,2 0,2 0,3 

Дуба червоного 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Разом 906,7 98,6 98,6 98,6 
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Таблиця Е.10 

Прогнозований розмір головного користування 

у державному підприємстві «Поліське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 0,0 2,3 0,0 0,0 

Дубова вс1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Грабова 1 0,0  0,1 0,0 

Соснова 2 460,0 104,2 46,0 92,0 

Ялинова 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс2 89,4 4,9 4,3 3,4 

Дубова нс2 6,3  1,0 2,1 

Грабова 2 24,8  2,0 4,0 

Дуба червоного 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Березова 205,1 40,3 40,3 42,2 

Осикова 48,1 1,2 1,2 3,3 

Вільхова 104,2 15,4 15,4 21,6 

Разом 937,9 168,5 110,3 168,5 
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Таблиця Е.11 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Переяслав-Хмельницьке лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 17,5 18,7 1,8 4,5 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 0,0 3,0 0,0 0,0 

Дубова нс1 25,4  0,9 2,3 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,2 0,0 0,0 

В’язова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 6,2 0,2 0,2 0,6 

Акацієва 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Соснова 2 221,9 55,8 22,2 50,1 

Ялинова 2 0,4 0,2 0,0 0,1 

Дубова вс2 18,0 9,6 1,8 2,3 

Дубова нс2 112,7  5,8 11,7 

Дуба червоного 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 35,5 0,7 0,7 3,2 

В’язова 2 0,0  0,1 0,3 

Березова 167,0 15,7 9,9 19,0 

Соснова з кг 1 0,0  0,0 0,0 

Соснова з кг 2 24,4  3,6 4,7 

Осикова 50,0 2,2 2,2 5,0 

Вільхова 35,7 4,0 4,0 6,4 

Тополева 2 10,5 0,5 0,5 0,9 

Акацієва 2 0,6 0,3 0,1 0,2 

Разом 725,8 111,3 53,8 111,3 
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Таблиця Е.12 

Прогнозований розмір головного користування 

у державному підприємстві «Ржищівське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Акацієва 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соснова 2 2,7 3,1 0,3 3,6 

Ялинова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс2 0,0 0,3 0,0 0,1 

В’язова 2 0,0  0,0 0,0 

Вільхова 30,8 2,5 2,5 2,5 

Тополева 2 6,9 0,7 0,7 0,5 

Разом 40,4 6,7 3,5 6,7 
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Таблиця Е.13 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Тетерівське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 888,9 56,9 56,9 68,7 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 16,4 1,0 0,8 1,9 

Дубова нс1 0,0  0,0 0,1 

Грабова 1 0,0  0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,9 0,0 0,0 0,1 

В’язова 1 0,0  0,0 0,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соснова 2 1603,9 271,8 271,8 271,8 

Ялинова 2 4,0 07 0,4 0,3 

Дубова вс2 142,4 16,1 13,7 9,6 

Дубова нс2 16,8  1,5 3,1 

Грабова 2 1,9  1,0 1,2 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,7 0,0 0,3 

В’язова 2 0,7  0,0 0,1 

Дуба червоного 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Березова 197,8 45,9 29,2 23,0 

Соснова з кг 1 0,0  4,0 1,8 

Соснова з кг 2 15,2  9,8 9,4 

Осикова 60,6 3,3 3,3 4,3 

Вільхова 1 167,3 18,8 18,8 19,6 

Разом 3116,8 415,2 411,2 415,3 
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Таблиця Е.14 

Прогнозований розмір головного користування 

у державному підприємстві «Фастівське  лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 130,1 42,4 13,0 33,9 

Ялинова 1 0,0 0,5 0,0 0,0 

Дубова вс1 96,6 21,0 16,5 14,3 

Дубова нс1 44,4  1,5 4,4 

Грабова 1 5,1  0,3 0,5 

Дуба червоного 1 0,0 0,6 0,0 0,0 

Липова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,2 0,0 0,0 

В’язова 1 6,0  0,3 0,4 

Тополева 1 6,4 0,2 0,2 0,5 

Соснова 2 225,4 36,4 36,4 45,6 

Ялинова 2 6,1 0,8 0,4 0,4 

Дубова вс2 155,5 16,0 14,1 13,2 

Дубова нс2 3,3  0,2 0,3 

Грабова 2 2,9  0,4 0,8 

Дуба червоного 2 0,5 1,2 0,1 0,0 

Липова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,6 0,0 0,0 

В’язова 2 4,2  0,2 0,3 

Березова 9,6 1,1 0,9 0,9 

Осикова 1,3 0,2 0,2 0,2 

Вільхова 109,3 5,2 5,2 10,5 

Тополева 2 0,9 0,0 0,0 0,1 

Разом 807,6 126,4 89,9 126,4 
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Додаток Ж 

 Результати розрахунку розміру головного користування в державних 

підприємствах Київського обласного та  по м. Києву управління ЛМГ за 

проєктними віками стиглості деревостанів 

 Таблиця Ж.1 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Білоцерківське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 24,9 25,3 2,5 6,5 

Ялинова 1 12,6 0,3 0,3 1,1 

Дубова вс1 72,9 40,3 7,3 9,1 

Дубова нс1 156,7  8,9 24,0 

Грабова 1 74,7  3,7 7,5 

Ясенево-кленова 1 25,0 3,4 3,1 2,8 

В’язова 1 4,9  0,9 1,7 

Дуба червоного 1 0,0 1,4 0,0 0,3 

Липова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 6,4 0,3 0,3 0,6 

Яворова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Акацієва 1 12,5 0,4 0,4 1,1 

Соснова 2 2,2 1,0 0,3 0,4 

Ялинова 2 0,6 0,1 0,1 0,1 

Дубова вс2 18,5 51,2 1,9 4,4 

Дубова нс2 3,5  0,2 0,3 

Грабова 2 140,6  8,5 17,0 

Ясенево-кленова 2 374,3 12,8 12,5 32,7 

В’язова 2 13,6  1,2 2,4 

Березова 24,4 0,9 0,9 2,1 

Осикова 34,1 1,5 1,5 3,3 

Тополева 2 9,1 0,5 0,5 1,0 

Акацієва 2 15,7 0,7 0,7 1,3 

Липова 2 1,2 0,0 0,0 0,1 

Дуба червоного 2 2,7 3,2 0,3 0,9 

Яворова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вільхова 1 58,7 5,9 5,2 5,7 

Вільхова 2 50,6 4,1 4,1 5,4 

Разом 1140,4 153,4 65,3 131,6 
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Таблиця Ж.2 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Богуславське  лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 19,7 6,7 2,1 2,0 

Ялинова 1 2,6 0,1 0,1 0,2 

Дубова вс1 0,0 12,9 0,1 0,0 

Дубова нс1 0,0  0,5 0,7 

Грабова 1 154,3  10,3 14,0 

Ясенево-кленова 1 73,3 3,1 3,1 8,1 

В’язова 1 0,5  0,0 0,1 

Дуба червоного 1 0,0 0,5 0,0 0,0 

Тополева 1 1,5 0,1 0,1 0,1 

Соснова 2 0,0 28,9 4,9 3,9 

Ялинова 2 13,9 0,5 0,5 1,1 

Дубова вс2 62,9 113,8 6,3 5,9 

Дубова нс2 93,8  3,3 9,8 

Грабова 2 513,6  33,7 67,4 

Ясенево-кленова 2 807,2 34,4 34,3 73,6 

В’язова 2 1,5  0,2 0,2 

Березова 12,2 1,0 1,0 1,2 

Осикова 0,0 0,1 0,0 0,1 

Тополева 2 5,3 0,2 0,2 0,4 

Акацієва 2 0,0 0,2 0,0 0,1 

Липова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дуба червоного 2 2,5 10,5 0,3 0,5 

Яворова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вільхова 1 16,7 1,5 1,5 1,9 

Вільхова 2 26,5 2,4 2,4 2,6 

Разом 1808,0 216,8 104,9 193,9 
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Таблиця Ж.3 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Бориспільське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 45,8 61,8 4,6 11,0 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 99,5 15,8 8,6 7,8 

Дубова нс1 77,9  4,1 8,5 

Грабова 1 0,4  1,6 3,2 

Дуба червоного 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 2,9 1,0 0,3 0,7 

В’язова 1 2,0  0,9 0,2 

Липова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 21,6 1,9 1,3 2,1 

Акацієва 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Соснова 2 75,9 25,2 10,5 9,7 

Ялинова 2 0,3 0,2 0,0 0,2 

Дубова вс2 1,2 8,0 0,1 0,0 

Дубова нс2 25,7  1,9 4,7 

Грабова 2 0,0  2,4 4,4 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,7 0,0 0,0 

В’язова 2 0,8  1,1 1,1 

Березова 70,5 10,6 8,8 11,5 

Соснова з кг 1 0,0  0,5 0,1 

Соснова з кг 2 0,7  4,0 8,0 

Осикова 70,2 8,2 8,2 9,0 

Липова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 2 46,1 2,1 2,1 4,7 

Акацієва 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вільхова 1 86,1 15,3 14,1 13,1 

Вільхова 2 96,9 3,2 3,2 10,2 

Разом 724,5 154,3 78,3 110,4 
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Таблиця Ж.4 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Вищедубечанське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 343,4 57,5 52,0 4,4 

Ялинова 1 2,4 0,1 0,1 0,2 

Дубова вс1 3,3 4,2 0,3 0,0 

Дубова нс1 4,2  0,5 0,6 

Грабова 1 9,0  0,8 1,5 

Дуба червоного 1 0,0 0,4 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 2,7 1,0 0,4 0,4 

Тополева 1 0,0 1,3 0,0 2,1 

Соснова 2 28,4 4,0 4,0 6,2 

Ялинова 2 3,0 0,2 0,2 0,5 

Дубова вс2 6,2 3,5 0,6 1,2 

Дубова нс2 0,0  0,5 0,1 

Грабова 2 2,0  0,3 0,6 

Дуба червоного 2 0,0 0,2 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 6,6 2,4 0,7 0,7 

Березова 68,3 17,6 6,8 13,7 

Осикова 8,4 0,5 0,5 1,0 

Вільхова 1 254,5 18,3 18,3 29,6 

Вільхова 2 109,6 5,9 5,9 11,5 

Разом 852,0 117,1 91,9 116,1 
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Таблиця Ж.5 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Димерське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 683,0 114,2 78,7 79,3 

Ялинова 1 1,0 0,4 0,0 0,3 

Дубова вс1 5,5 7,1 0,6 0,4 

Дубова нс1 0,7  0,7 0,4 

Грабова 1 9,6  1,2 2,4 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 0,8 0,0 0,0 0,1 

Соснова 2 84,0 57,1 8,4 23,8 

Ялинова 2 0,0 0,1 0,0 0,1 

Дубова вс2 39,0 3,2 2,6 2,8 

Дубова нс2 20,1  1,4 3,7 

Грабова 2 13,7  0,8 1,6 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Березова 301,9 39,1 37,6 52,4 

Соснова з кг 2 18,8  4,9 9,9 

Осикова  34,1 2,0 1,6 3,0 

Тополева 2 0,6 0,0 0,0 0,1 

Вільхова 1 139,9 10,3 10,3 17,2 

Вільхова 2 210,5 8,9 8,9 24,1 

Разом 1563,2 242,4 157,7 221,3 
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Таблиця Ж.6 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Іванківське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 241,0 58,2 40,1 37,4 

Ялинова 1 0,9 0,0 0,0 0,1 

Дубова вс1 0,7 0,6 0,1 0,1 

Дубова нс1 0,0  0,5 0,0 

Грабова 1 3,4  0,0 1,3 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соснова 2 173,4 226,6 17,3 63,9 

Ялинова 2 1,9 1,0 0,2 0,7 

Дубова вс2 140,2 15,5 7,2 10,4 

Дубова нс2 1,3  0,3 0,1 

Грабова 2 172,7  10,3 20,7 

Ясенево-кленова 2 2,8 0,2 0,2 0,5 

В’язова 2 0,4  0,0 0,0 

Березова 544,8 57,7 48,4 78,9 

Соснова з кг 1 0,0  0,7 0,0 

Соснова з кг 2 499,2  30,7 61,4 

Осикова  87,1 4,1 3,9 8,4 

Тополева 2 2,4 0,1 0,1 0,3 

Вільхова 1 45,7 2,4 2,4 5,5 

Вільхова 2 275,8 14,6 14,6 34,1 

Разом 2193,7 381,0 177,0 323,8 
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Таблиця Ж.7 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Київське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 219,5 69,5 22,0 25,3 

Ялинова 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс1 11,1 19,8 1,1 6,5 

Дубова нс1 2,9  1,9 0,3 

Грабова 1 0,0  3,5 0,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,8 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 13,1 2,9 1,3 2,6 

В’язова 1 0,0  0,0 0,0 

Тополева 1 4,1 2,6 0,4 1,6 

Березова 46,3 6,0 5,2 8,6 

Соснова з кг 1 1,0  0,4 0,1 

Осикова 3,7 1,1 0,4 1,0 

Вільхова 93,8 7,4 7,4 13,2 

Разом 395,5 110,2 43,6 59,2 
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Таблиця Ж.8 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Клавдієвське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 1216,0 109,4 109,5 111,1 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 3,5 8,9 0,4 1,5 

Дубова нс1 8,0  0,6 1,0 

Грабова 1 13,9  1,3 2,5 

Дуба червоного 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 9,5 0,2 0,2 0,6 

Березова 82,8 15,1 14,9 14,8 

Осикова 7,6 0,4 0,4 0,6 

Вільхова 117,4 9,0 9,0 11,0 

Разом 1458,7 143,1 136,3 143,1 
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Таблиця Ж.9 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Макарівське лісове господарство» 

 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 16,4 3,3 1,1 1,0 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 0,0 0,4 0,0 0,0 

Дубова нс1 0,0  1,0 0,2 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тополева 1 3,3 0,1 0,1 0,2 

Соснова 2 7,5 41,1 0,8 8,2 

Ялинова 2 8,5 1,1 0,9 1,1 

Дубова вс2 44,1 10,9 4,3 0,7 

Дубова нс2 14,6  1,4 3,0 

Грабова 2 14,7  1,5 3,1 

Ясенево-кленова 2 13,6 0,8 0,7 0,9 

Березова 179,9 24,7 8,5 0,0 

Соснова з кг 1 148,1  16,7 19,2 

Соснова з кг 2 719,3  37,7 43,4 

Осикова 60,4 4,0 3,5 3,2 

Вільхова 1 10,9 0,5 0,5 0,6 

Вільхова 2 139,7 7,0 7,0 9,0 

Тополева 2 4,4 0,2 0,2 0,3 

Дуба червоного 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Разом 1385,4 94,2 85,9 94,2 
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Таблиця Ж.10 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Переяслав-Хмельницьке лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 17,5 18,7 1,8 4,2 

Ялинова 1 1,6 0,0 0,0 0,1 

Дубова вс1 0,0 3,0 0,0 0,0 

Дубова нс1 25,3  0,9 2,1 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,2 0,0 0,0 

В’язова 1 0,0  0,1 0,0 

Тополева 1 0,5 0,2 0,2 0,5 

Акацієва 1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Соснова 2 9,7 50,2 0,8 9,7 

Ялинова 2 0,1 0,2 0,1 0,1 

Дубова вс2 0,0 8,8 0,5 0,0 

Дубова нс2 9,3  3,9 9,3 

Дуба червоного 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 3,0 0,7 0,7 3,0 

В’язова 2 0,3  0,1 0,3 

Березова 10,0 15,7 9,9 10,0 

Соснова з кг 1 1,7  1,1 1,7 

Соснова з кг 2 36,9  18,4 36,9 

Осикова 4,6 2,2 2,2 4,6 

Вільхова 1 2,7 1,1 1,1 2,7 

Вільхова 2 6,7 3,4 3,4 6,7 

Тополева 2 0,9 0,5 0,5 0,9 

Акацієва 2 0,2 0,3 0,1 0,2 

Разом 816,8 105,4 45,8 93,1 
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Таблиця Ж.11 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Поліське  лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 0,0 2,3 0,0 0,0 

Дубова вс1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Грабова 1 0,0  0,1 0,0 

Соснова 2 136,9 93,8 13,7 28,0 

Ялинова 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дубова вс2 68,0 4,5 3,9 6,4 

Дубова нс2 6,3  0,7 0,6 

Грабова 2 24,8  2,0 4,0 

Дуба червоного 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Березова 205,1 40,3 40,3 58,1 

Осикова 48,1 1,2 1,2 4,5 

Вільхова 1 7,1 2,9 0,7 4,6 

Вільхова 2 438,1 14,6 14,6 53,6 

Разом 934,4 159,8 77,2 159,8 
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Таблиця Ж.12 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Ржищівське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Акацієва 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соснова 2 0,0 2,8 0,0 0,1 

Ялинова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс2 0,0 0,3 0,0 0,1 

В’язова 2 0,0  0,0 0,0 

Вільхова 30,8 2,5 2,5 2,5 

Тополева 2 6,9 0,7 0,7 0,5 

Разом 40,4 6,3 3,2 3,2 
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Таблиця Ж.13 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Тетерівське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 888,9 56,9 56,9 95,2 

Ялинова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дубова вс1 16,4 1,0 0,8 2,7 

Дубова нс1 0,0  0,3 0,0 

Грабова 1 0,0  0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,9 0,0 0,0 0,1 

В’язова 1 0,0  0,0 0,0 

Дуба червоного 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соснова 2 382,1 244,7 38,2 90,0 

Ялинова 2 4,0 0,8 0,8 0,8 

Дубова вс2 100,6 14,7 9,1 9,5 

Дубова нс2 0,0  1,0 1,7 

Грабова 2 1,9  1,0 1,2 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,5 0,0 0,4 

В’язова 2 0,7  0,0 0,1 

Дуба червоного 2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Березова 197,8 45,9 29,2 11,8 

Соснова з кг 1 199,1  17,0 34,1 

Соснова з кг 2 393,6  34,8 69,7 

Осикова 60,6 3,3 3,3 5,9 

Вільхова 1 25,2 2,6 2,6 3,4 

Вільхова 2 380,9 18,9 18,9 49,1 

Разом 2652,7 389,5 213,9 375,9 
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Таблиця Ж.14 

Прогнозований розмір головного користування у державному підприємстві 

«Фастівське лісове господарство» 

Господарська 

секція 

Площа 

стиглих 

насаджень, 

га 

Нормальна 

лісосіка, 

га 

Розрахункова лісосіка, га 

за чинною 

методикою 

за алгоритмом 

кафедри таксації 

лісу та лісового 

менеджменту 

Соснова 1 130,1 42,4 13,0 46,2 

Ялинова 1 8,1 0,6 0,6 0,8 

Дубова вс1 96,6 21,0 16,5 16,4 

Дубова нс1 44,4 0,0 1,5 4,4 

Грабова 1 5,1 0,0 0,3 0,5 

Дуба червоного 1 0,0 0,6 0,0 0,0 

Липова 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 1 0,0 0,2 0,0 0,0 

В’язова 1 6,0  0,3 0,6 

Тополева 1 6,4 0,2 0,2 0,6 

Соснова 2 54,0 32,7 5,4 13,8 

Ялинова 2 6,1 0,9 0,9 0,8 

Дубова вс2 64,8 14,7 9,0 10,7 

Дубова нс2 3,3  0,1 0,3 

Грабова 2 2,9  0,5 1,1 

Дуба червоного 2 0,5 1,2 0,1 0,0 

Липова 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясенево-кленова 2 0,0 0,6 0,0 0,0 

В’язова 2 4,2  0,2 0,4 

Березова 9,6 1,1 0,9 1,1 

Осикова 1,3 0,2 0,2 0,3 

Вільхова 1 43,3 2,6 2,6 6,9 

Вільхова 2 83,8 3,1 3,1 10,1 

Тополева 2 0,9 0,0 0,0 0,1 

Разом 541,4 122,1 55,4 115,1 
 

 

 

 

 

 



207

 

Додаток И 

Розрахунок головного користування лісом в ДП «Богуславське лісове 

господарство» за чинними віками стиглості за старою та новою 

методиками 

 

Додаток И.1 

Розрахунок головного користування лісом в ДП «Богуславське  

лісове господарство» за чинними віками стиглості за старою методикою 
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Продовж. Додатку И.1 
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Продовж. Додатку И.1 
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Продовж. Додатку И.1 
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Продовж. Додатку И.1 
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Продовж. Додатку И.1 
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Додаток И.2 

Розрахунок головного користування лісом в ДП «Богуславське                 

лісове господарство» за чинними віками стиглості за новою методикою 
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Продовж. Додатку И.2 

 
 
 
 
 
 
 



215

 

 Продовж. Додатку И.2 
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Додаток К 

 Акти впроваджень результатів дисертації 
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